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Kort om AKVA group

AKVA group er globalt ledende innen landbasert- og merdbasert akvakultur-teknologi; 
fra enkle komponenter til bærekraftige totalleveranser verden over. Med fire kjente merkevarer
innen oppdrettsteknologi, herunder biologisk og teknisk kompetanse, rådgivning, opplæring 
og tjenester, er AKVA groups teknologi egnet for de fleste arter.

AKVA groups komplette produktspekter gir maksimal driftssikkerhet og kostnadseffektivitet,  
og inkluderer: Nøkkelferdige akvakultur-prosjekter, Resirkuleringsanlegg, Plastmerder, Stål-
merder, Fortøyninger, Nøter, Notvasking, Arbeidsbåter, Fôrflåter, Fôringsanlegg, Kamera- og
Sensorsystemer, Undervannslys, Programvare for oppdrett og Programvare for sjømat.

AKVA group er stolt av å kunne tilby sine kunder de verktøy som trengs  
for å drive oppdrett på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte verden over.

Vår visjon:

Den globale leder 
innen havbruksteknologi



Nøkkelferdige akvakultur-prosjekter • Resirkuleringsanlegg • Plastmerder • Stålmerder • Fortøyninger • Nøter • Notvasking
Arbeidsbåter • Fôrflåter • Fôringsanlegg • Kamera- og sensorsystemer • Undervannslys • Software for oppdrett • Software for sjømat 
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 2009 var et utfordrende år for AKVA group. Inntektene ble påvirket 
 av en tilbakeholden investeringspolitikk i laksenæringen.

 Driftsinntektene for AKVA i 2009 utgjorde MNOK 599, en nedgang 
 på 31% i forhold til 2008. (EBITDA) viste et tap på MNOK 11,5.

 Organisasjonen ble omstrukturert for å oppnå en lavere kostnads-
 base og forbedret kostnadsfleksibilitet.

 Laksenæringen på den nordlige halvkule vil fortsatt ha høy inntjening 
 i de neste årene, mens det forventes at den chilenske laksenæringen
 gradvis vil komme seg på fote igjen. Dette, kombinert med en ny,  
 positiv utvikling knyttet til markedene i Middelhavet, er en god indika- 
 sjon på fremtidig vekst og fremgang for AKVA group. 

Høydepunkter 2009
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Finansielle nøkkeltall (Alle tall i NOK 1 000)

2009 2008 2007* 2006* 2005*
INNTJENING
Inntekter 599 345  866 525   931 993 703 806 315 962

EBITDA -11 527  52 746   90 669 84 437 19 625

EBIT -42 392  23 274   66 434 63 318 7 882

Resultat før skatt -52 003  10 792   65 555 59 153 4 641

Årsresultat -39 128  5 517   53 610 45 667 3 097

Kontantstrøm fra driften** 34 463 -12 950 19 311 10 763 5 531

EBITDA margin -1,9 % 6,1 % 9,7 % 12,0 % 6,2 %

EBIT margin -7,1 % 2,7 % 7,1 % 9,0 % 2,5 %

Avkastning på sysselsatt kapital -10,5 % 5,6 % 28,9 % 27,5 % 3,4 %

Egenkapitalavkastning -13,8 % 1,7 % 17,0 % 20,3 % 2,0 %

FINANSIELL POSISJON
Anleggsmidler  284 061    295 739   260 908 172 189 191 162

Omløpsmidler  327 277    380 472   423 868 351 824 143 750

Eiendeler  611 338    676 211   684 775 524 013 334 912

Egenkapital  256 640    309 595   336 442 295 008 155 881

Langsiktig gjeld  156 212    129 099   109 414 46 621 53 827

Kortsiktig gjeld  198 487    237 517   238 919 182 384 125 204

Total egenkapital og gjeld  611 338    676 211   684 775 524 013 334 912

Brutto rentebærende gjeld  200 015    197 488   124 704 56 719 70 208

Kontanter og  kontantekvivalenter  76 429    64 210   98 044 141 463 15 055

Netto rentebærende gjeld  141 853    149 604   26 660 -84 744 55 153

Arbeidskapital  119 993    171 726   109 385 58 042 37 371

Egenkapitalandel 42,0 % 45,8 % 49,1 % 56,3 % 46,5 %

Gjeld/egenkapital ratio 77,9 % 63,8 % 37,1 % 19,2 % 45,0 %

AKSJEDATA
Resultat per aksje  -2,27 0,32 3,11 3,26 0,23

Utvannet resultat per aksje  -2,27 0,32 3,10 3,26 0,23

Kontantstrøm per aksje 0,70 2,22 4,71 4,99 1,07

Utbytte per aksje – – 1,00 – –

Bokført egenkapital per aksje 14,90 17,98 19,53 21,05 11,55

Aksjekurs per 31.12. 20,00 20,50 38,90 35,00 n/a

Markedsverdi per 31.12.  344 457    353 069   669 970 602 800 n/a

Utestående aksjer per 31.12. 17 222 869 17 222 869 17 222 869 17 222 869 13 495 783

Gjennomsnittlig utestående aksjer for året 17 222 869 17 222 869 17 222 869 14 016 000 13 495 783

* Proforma tall viser de konsoliderte tall fra AKVAsmart, Polarcirkel og Wavemaster som om fusjonen hadde funnet sted  
per 1. januar 2005 og som om oppkjøpet av Maritech hadde funnet sted 1. januar 2006. 
 

** Legale tall (ikke proforma)
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Kursutvikling etter børsintroduksjon

Inntekter 2009

OPTECH 55% INTECH  45%

Resultat 2009

OPTECH -53% INTECH  -47%

Inntekter 2009 fordelt på region

Island 5%

Andre 14%

Middelhavet 2%

Storbritannia 8%

Nord-Amerika 10%

Chile 9%

Norge 52%
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Året 2009 ble et mye mer utfordrende år enn man først 
hadde forventet. Vi forventet riktignok å se en reduksjon  
i volum – men en nedgang på mer enn 30% var uforut-
sett. Den fortsatte nedgangen i Chile var forutsigbar 
– men det var en alvorlig utfordring for oss at også det 
norske markedet krympet med en tredjedel sammen-
lignet med 2008. Dette skyldes hovedsakelig den glo- 
bale finanskrisen som begynte i andre halvdel av 2008.  
På tross av dette kunne den norske laksenæringen  
melde at 2009 resultatmessig ble ett av de beste årene 
noensinne. Det kan også legges til at den nedgangen 
AKVA group erfarte ikke var jevnt fordelt blant våre pro- 
duktgrupper; i noen produktgrupper så man liten eller 
ingen endring, mens andre ble redusert med så mye som 
80%. Produktene som representerer de største investe-
ringene, slik som fôrflåter, ble hardest rammet av krisen.

I disse økonomisk utfordrende tider er det mange spørs- 
mål som bør stilles: Hvordan kan vi redusere kostnader? 
Hvor fort kan vi gjøre det? Hvordan kan vi ivareta vår 
kjernekompetanse? Når og hvor vil markedet komme  
på fote igjen – og hvilke produkter vil være sentrale da?  
Vi har spurt oss selv alle disse spørsmålene, og fulgt  
opp med spørsmål om når, hvor, hva, hvem og hvorfor. 
Ikke desto mindre, som alltid vil en slik situasjon også 
skape markedsmuligheter, spesielt i etterkant av krisen. 
Spørsmålet man bør stille seg da er: Hvordan skal vi 
posisjonere oss slik at vi kan gripe tak i mulighetene  
etter hvert som de oppstår?

Som et resultat av disse overveielsene har vi iverksatt  
en ny organisasjonsmodell. Denne nye, markedsfoku-
serte organisasjonen har en flat, uhierarkisk og forenklet 
struktur som sikrer en lavere kostnadsbase og økt fleksi-
bilitet. Basert på strategiske prioriteringer, samt forvent-
ninger for utviklingen på både kortere og lengre sikt, har  
vi måttet være tydelige på hvor vi må kutte kostnader,  
og hvor vi bør la være. 

Derfor, på grunn av utviklingen innen resirkuleringstek-
nologi, og de betydelige forventninger knyttet til denne, 
besluttet vi faktisk å øke vår kostnadsbase knyttet til  
dette segmentet i løpet av 2009. Følgelig har vi vunnet 
nye kontrakter og har på en vellykket måte posisjonert 
oss for å dra nytte av den forventede utviklingen i 2010  
og de følgende årene. I tillegg til kostnadsøkningen 
innenfor resirkulasjon har vi videreført og tatt vare på  

vår langsiktige satsning på nye markeder. Et resultat  
av dette kunne ses i april i år da vi skrev under og sikret  
en stor kontrakt som innebar leveranse av tre komplette 
fiskeoppdrettsanlegg til Kroatia. 

En annen uventet utvikling kom i den andre halvdelen  
av 2009, når næringen kom i medias søkelys på grunn  
av utfordringer knyttet til lakselus. Dette førte til at mange 
av våre kunder plutselig endret fokus, og derved også 
utsatte avgjørelser knyttet til nye, større investeringer.

I første kvartal av 2010 så vi en normalisert og sterk 
utvikling i markedene i Storbritannia og Canada. Det er 
også tydelige tegn på en positiv utvikling i Chile og en 
forbedret situasjon i flere andre markeder. Det kan virke 
som et paradoks at lakseproduserende bedrifter i det 
norske markedet utsetter avgjørelser og er tilbakehol- 
de med viktige investeringer, på tross av at de erfarer 
ekstraordinært gode resultater. De små og mellomstore 
bedriftene beveger seg dynamisk fremover ved å in-
vestere og utvikle sin virksomhet, mens de større 
selskapene enda er passive.

Fremover vil vi fortsatt møte behovet for og kravet  
om kostnadseffektive, trygge og bærekraftige syste- 
mer for oppdrett. Vi vil leve opp til kundenes forvent-
ninger samtidig som markedssituasjonen fortsatt 
forbedres. AKVA group er og vil fortsatt være kunde-
orientert, og i 2010 vil vi igjen kunne vise til vekst og 
befeste vår posisjon som verdens ledende leverandør  
av oppdrettsteknologi. 

Bryne, 28. april 2010
Knut Molaug, Konsernsjef

Et utfordrende år



Knut Molaug 
Konsernsjef
Knut Molaug (f. 1960) har vært 
ansatt i AKVA group siden 1983 
og administrerende direktør siden 
1988. Han har hatt mange stillin- 
ger i havbruksnæringen, blant 
annet som leder for ‘Norske 
leverandører til havbruksnæringen’
 og som styremedlem i Norges 
forskningsråd for havbruk.  
Molaug har ingeniørutdannelse 
fra Rogaland Distriktshøyskole 
innen databehandling og 
automasjon. Molaug er norsk 
statsborger og bor på Bryne  
i Rogaland.

Andrew Campbell
Adm. Direktør Latin-Amerika
Andrew Campbell (f. 1966), har 
vært ansatt i AKVA group siden 
2000, og fra og med 2006 har 
han vært daglig leder for forret- 
ningsområdet Optech i AKVA 
group Chile og fra og med 2. halv- 
år i 2009 daglig leder i AKVA group 
Chile. Før dette jobbet han i lakse-
oppdrettsindustrien i New Zealand 
mellom 1989–2000, med ansvar for 
produksjonsledelse i New Zealand 
Salmon Company Ltd. Campbell 
har universitetsgraden Bachelor 
of Science fra Victoria University 
i New Zealand. Han har statsbor-
gerskap fra New Zealand, men 
bor permanent i Chile.

Wade Kaskiw
Adm. Direktør Nord-Amerika
Wade Kaskiw (f. 1969) har vært 
en del av AKVA  group siden 
2007. Da begynte han å jobbe 
som Controller for AKVA group i 
Nord-Amerika. Han er offisielt 
akkreditert som regnskapsfører 
(Certified General Accountants’ 
Designation) og har universi-
tetsgraden Bachelor of 
Commerce (Honours) fra 
Lakehead University i Canada. 
Før han begynte i AKVA group 
arbeidet Kaskiw i fire år som 
Controller for Marine Harvest 
Canada. Han har også om lag ti 
års erfaring med regnskaps-
føring fra trevirkeindustrien. 
Han er kanadisk statsborger og 
bor i Campbell River i British 
Columbia, Canada.

Jørgen Scheel
Direktør PRU-Recirculation 
Jørgen Scheel (f. 1968) har vært 
daglig leder for AKVA group i 
Danmark siden 2007, da han ble 
en del av AKVA group som et 
resultat av oppkjøpet av UNI- 
Aqua. Før det var hadde Scheel 
vært med på å etablere UNI- 
Aqua, og hadde også jobbet som 
daglig leder for dette selskapet. 
Jørgen Scheel har en mastergrad 
i ingeniørfag fra Aalborg 
Universitetet, og har også hatt 
flere stillinger der han jobbet 
med internasjonale prosjekter  
og kontraktsforhandlinger. 
Scheel er dansk statsborger  
og bor i Fredericia, Danmark

Trond Severinsen
Direktør BU-Export  
& Markedsdirektør
Trond Severinsen (f. 1964) har 
vært ansatt i AKVA group siden 
1993, frem til 2003 som daglig 
leder for selskapets virksom-
het i Canada og fra 2003 som 
markedsdirektør.  Han har 
jobbet med salg, markedsføring 
og utvikling av teknologi innen 
havbruksnæringen siden 1984. 
Severinsen har tidligere jobbet 
for Sea Farm Trading (1984–90) 
i forbindelse med etablering 
av dette selskapets kontor i 
Canada i 1987, og drev senere 
egen virksomhet frem til 1993. 
Severinsen er norsk statsborger 
og bor på Klepp i Rogaland.

Morten Nærland 
Finansdirektør 
Morten Nærland (f. 1966) har 
vært ansatt i AKVA group siden 
2001. han tok over som finans-
direktør i januar 2010.  Tidligere 
hadde han stilling som finans-
direktør i perioden 2001-2006 og 
daglig leder i AKVA group Chile 
2006-2009. Han har bakgrunn 
som finansanalytiker i Pareto 
Securities/Garde 1999–2001, 
porteføljeforvalter i Statoil 
1998–1999. Morten Nærland 
har en bachelorgrad i økonomi 
og ledelse fra Høgskolen i Bodø 
og høyere avdeling i finans fra 
Norges Handelshøyskole (NHH). 
Nærland er norsk statsborger og 
bor på Bryne i Rogaland.

David Thorburn 
Administrerende direktør UK 
David Thorburn (f. 1960) be-
gynte i AKVA group i 2008. Før 
det jobbet han for Idema Aqua 
UK Limited, hvor han hadde 
ansvaret for dette selskapets 
aktiviteter i Storbritannia. 
Thorburn har vært involvert i 
oppdrettsindustrien i over 20 
år. Han fikk sin utdannelse fra 
Carrick Academy i Ayrshire, og 
etter det begynte han å jobbe 
i Digital Equipment som data-
tekniker. Deretter arbeidet han 
i en lengre periode som service 
manager i oljeindustrien i 
Aberdeen. Det var i Aberdeen 
han også fattet interesse for 
oppdrettsindustrien. Thorburn 
er skotsk og bor i Nairn nær 
Inverness, Skottland.

Jone Gjerde
Direktør PRU-Hardware  
& Teknisk Direktør 
Jone Gjerde (f. 1958) har vært 
ansatt i AKVA group siden 2007. 
Han var tidligere leder for FoU 
i AKVA group i perioden 2001– 
2002, og hans tidligere 
lederstillinger inkluderer også 
Vice President R&D i både ABB 
Robotics og Laerdal Medical AS. 
Hans faglige bakgrunn er fra 
industriautomasjon, og han har 
omfattende bilindustrierfaring 
fra sitt mangeårige virke hos 
ABB. Jone Gjerde er norsk 
statsborger og bor på Bryne i 
Rogaland.

Odd Martin Solem
Direktør PRU-Software 
Odd Martin Solem (f. 1970) 
har vært ansatt i AKVA group 
siden 2008. Han har tidligere 
jobbet for selskaper i den 
norske software-industrien, 
eksempelvis Abeo, Thales 
Communications og Ementor. 
Han er utdannet Sivilingeniør 
IKT ved Norges tekniske høg-
skole. Solem er norsk stats-
borger og bor i Trondheim.

Stig Martin Bø
Salgsdirektør Norden 
Stig Martin Bø (f. 1969) har en 
teknisk bakgrunn med erfaring 
fra mekanisk arbeid og sveising. 
Han har vært ansatt i AKVA 
group siden 2001, da han be- 
gynte å jobbe som prosjektleder. 
I 2003 ble han salgsleder for 
Akvasmart og Wavemaster.  
I 2008 ble han salgsdirektør for 
Norden. Bø er norsk stasborger 
og bor nær Bryne i Rogaland. 

Ledelsen
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Samlet omsetning for selskapet i 2009 var MNOK 599 – 
hvilket er en reduksjon på 31% sammenlignet med 2008. 
Driftsresultat før avskrivinger (EBITDA) ble MNOK -11,5 
– en markant nedgang i forhold til 2008. Resultat per 
aksje utgjorde NOK -2,27 i 2009. 

For å posisjonere virksomheten i henhold til AKVA group 
sine strategiske målsetninger og fokusere på selskapets 
kjernevirksomhet ble selskapene Surefish Inc (USA) og 
Wavemaster Net Services Ltd (Canada) solgt i 2009. 

En omstruktureringsplan for selskapet ble iverksatt for  
å redusere operasjonelle kostnader. Denne omstruktu-
reringen omfatter blant annet økt kostnadsfleksibilitet,  
en forenkling av gruppens struktur og et sterkere 
kundefokus blant medarbeidere i organisasjonen. 

AKVA group – forretningsområdene
AKVA group er i dag den ledende leverandøren av utstyr  
og teknologi til verdens fiskeoppdrettsnæring. Virksom-
heten inkluderer design, salg, innkjøp, sammenstilling, 
installasjon og service av selskapets produkter samt 
konsulenttjenester relater til forretningsområdene og  
de forskjellige produktene.

AKVAs største kundegruppe er knyttet til verdens lakse-
oppdrettsnæring. Det er en viktig del av gruppens strate-
giske mål å øke leveransene til oppdrett av andre arter enn 
laks. Omsetningen i begge disse segmentene ble redusert 
i 2009. Leveranser til lakseindustrien sank forholdsmessig 
mer enn leveranser til oppdrett av andre arter.

Selskapets virksomhet er inndelt i to forretningsområder:  
Operational Technology (OPTECH) 
og Infrastructure Technology (INTECH).

Hovedproduktene som hører til OPTECHs forretnings-
område er sentralfôringsanlegg, sensorer, kamerasys-
temer, system for måling av biomasse, lyssystemer, 
notrense-systemer (som blir utviklet og sammenstilt på 
Bryne og på Hitra i Norge), programvaresystemer knyttet  
til hele verdikjeden (utviklet ved kontorene i Trondheim, 
på Averøy, Island, Canada og i Chile), og resirkulerings-
systemer for lukkede landbaserte fiskeoppdrettsanlegg 

(levert fra Fredericia i Danmark). Disse produktene gjør 
fiskeoppdrettsnæringen i stand til å optimalisere og styre 
hele produksjonssyklusen gjennom hele verdikjeden.

Hovedproduktene til forretningsområdet INTECH er  
oppdrettsmerder og oppdrettsflåter. Polarcirkel-merdene 
produseres ved selskapets anlegg i Mo i Rana, og er  
ett av verdens ledende merkenavn når det gjelder 
plastmerder til fiskeoppdrettsnæringen. Stålmerdene – 
som selges under navnet Wavemaster – er de markeds-
ledende stålmerdene i Chile, Canada og Storbritannia. 
Wavemasters viktigste produksjonsanlegg befinner seg  
i Chile. Fôrflåter fra Wavemaster har en ledende posisjon  
i lakseoppdrettsindustrien, og leveres alltid med sentral-
fôringsanlegg fra OPTECH. Produksjonen av fôrflåter er 
satt ut til underleverandører.

Produktgruppen Polarcirkel inkluderer også båter produ- 
sert i polyetylen (PE) for en rekke kunder, deriblant fiskeopp- 
drettsnæringen, og rør og rørsystemer til en rekke formål.

AKVA sitt hovedkontor er lokalisert på Bryne i Rogaland. 
Selskapet har også en rekke kontorer langs norske-
kysten, i Chile, Skottland, Canada, Tyrkia, Island, 
Danmark, Thailand, Kina, Malaysia og Vietnam, i tillegg  
til representasjon i flere andre land.

Videre drift
I henhold til regnskapsloven § 3-3a bekrefter vi at 
selskapets årsregnskap er avgitt under forutsetning  
om fortsatt drift. 

Utfordringer i markedet i 2009
For laksenæringen var 2009 nok et år karakterisert  
av endringer. Den chilenske lakseindustrien har blitt 
rammet av dramatiske sanitære utfordringer som  
har kastet mesteparten av næringen ut i en svært 
utfordrende økonomisk situasjon. De sanitære og 
økonomiske utfordringene førte til tilnærmet full stans  
i investeringsaktiviteten i landet. Selv om den norske 
laksenæringen hadde ett av sine beste år i 2009 bidro 
den globale finanskrisen til en jevnt over kraftig 
reduksjon i investeringer.

Markedssituasjonen for AKVA group var utfordrende i 2009. Den globale finanskrisen har ført til  
at selskapets kunder i de viktigste markedene i Norge, Skottland og Canada har holdt tilbake  
sine investeringer. I tillegg har den chilenske lakseindustrien møtt alvorlige utfordringer som  
har ført til en betydelig reduksjon i omsetningen i dette markedet.

Styrets årsberetning 2009
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I 2009 førte strukturelle endringene i industrien til at  
man så en videreføring av trenden med at selskapene  
i næringen blir større. Den alvorlige økonomiske situa-
sjonen i flere av de store chilenske selskapene har åpnet 
døren for nye aktører som ønsker å etablere seg  
i denne regionen. Selskapene som er kunder av AKVA 
vokser i omfang og blir derfor også mer krevende kunder 
som fokuserer på hele verdikjeden.

For AKVA betydde den ovennevnte sitasjonen en bety- 
delig reduksjon i forretningsvolum i 2009 sammenlignet 
med 2008. Omsetningen fra laksesegmentet utgjorde  
i 2009 MNOK 407, en reduksjon på 38% fra 2008.

Utviklingen innen andre arter enn laks var todelt i 2009. 
Den norske torskeindustrien erfarte alvorlige utfordringer  
i 2008 og 2009, og investeringer i dette segmentet var  
mer eller mindre ikke-eksisterende. Som et resultat av 
dette falt volumet knyttet til andre arter enn laks med 19%.  
I markeder utenfor Norge var utviklingen i laksenæringen 
positiv, med en vekst på om lag 26%. I de globale marke- 
dene erfarte AKVA en positiv utvikling i flere regioner, noe 
som man antar vil sikre fremtidige leveranser.

Inntekter fra andre arter enn laks utgjorde MNOK 102  
i 2009, noe som er en nedgang på 19% fra 2008. 
Leveranser til andre arter enn laks utgjør derved 17% 
(15%) av AKVAs inntekter.

landbasert resirkulering. Nedgangen i Chile er knyttet  
til den utfordrende fiskehelsesituasjonen, mens man  
i den norske delen av næringen har sett at kunder har 
vært forsiktige med å investere på grunn av internasjonal 
økonomisk uro og utfordringer knyttet til lakselus.

Avskrivingene i 2009 var på MNOK 30,9 (29,5). Drifts-
resultatet (EBIT) for 2009 utgjorde MNOK -42,4 (23,3). 
Netto finanskostnader utgjorde MNOK -9,6 (-12,5) og 
resultatet før skatt var MNOK -52,0 (10,8). Beregnet  
skattekostnad for 2009 er MNOK -12,9 (5,3) hvorav 
MNOK -14,6 er endringer i utsatt skatt og MNOK 1,7 i 
betalbar skatt. Årets resultat endte på MNOK -39,1 (5,5). 

INTECH oppnådde driftsinntekter på MNOK 271,2 (467,4)  
i 2009, en reduksjon på 42% i forhold til 2008, med et 
driftsresultat (EBITDA) på MNOK -5,5 (27,7). Nedgangen 
er knyttet til en generell nedgang i investeringer i INTECH-
produkter i alle lakseproduserende markeder og må ses  
i sammenheng med uroen i finansmarkedene samt den 
sanitære situasjonen i Chile.

OPTECH fikk driftsinntekter på MNOK 328,2 (399,2) i 2009, 
en nedgang på 18% i forhold til 2008. Driftsresultatet 
(EBITDA) var på MNOK -6,1 (25,1). Nedgangen er knyttet 
til de samme årsakene som nedgangen for INTECH,  
men en økning i resirkuleringssystemer og det mer sta- 
bile programvare-segmentet gjorde nedgangen mindre.

Resultatet per aksje utgjorde i 2009 NOK -2,27 sammenlig- 
net med NOK 0,32 i 2008. Beregningen er basert på gjen- 
nomsnittlig 17 222 869 utestående aksjer. Samlet antall 
utestående aksjer var 17 222 869 ved utgangen av 2009.    

Balanse og kontantstrøm (konsern)
Selskapets eiendeler utgjorde MNOK 611,3 (676,2)  
ved utgangen av 2009, herav utgjorde gjeld MNOK 354,7 
(366,6) og egenkapital MNOK 256,6 (309,6), hvilket gir  
en egenkapitalandel på 42,0%.

Arbeidskapitalen i konsernets balanse, definert som  
ikke rentebærende omløpsmidler minus ikke rentebæ-
rende kortsiktig gjeld, var på MNOK 120,0 (171,7) ved 
utgangen av året 2009, noe som er en reduksjon på 
MNOK 51,7. Reduksjonen er hovedsakelig relatert til  
det reduserte forretningsvolumet.

Egenkapitalen har i 2009 blitt negativt påvirket av 
valutaomregninger på MNOK 14,6, herav er MNOK 9,5 
relatert til revaluering av goodwill og andre immaterielle 
eiendeler iht. IFRS. 

Brutto rentebærende gjeld var på MNOK 200 (197,5) ved 
utgangen av 2009. Kontanter og ubenyttede trekkrettig-
heter utgjorde MNOK 76,4.
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Regnskap og oppkjøp
Alle kommentarer til resultatregnskapet i denne beretningen 
er basert på rapporterte tall dersom ikke annet er spesifisert. 
Tallene for 2008 er presentert i parentes etter tallene for 2009 
i kommentarene til regnskapet dersom de er inkludert.

Resultatregnskap (konsern)
Driftsinntektene for AKVA group konsernet i 2009 utgjorde 
MNOK 599,3 (866,5), en nedgang på 31% i forhold til 2008.

Driftsresultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) var  
på MNOK -11,5 (52,7). Reduksjonen i EBITDA skyldes 
hovedsakelig lavere volum i Chile og Norge samt  
ekstrakostnader knyttet til prosjekter relatert til 



En ny låneavtale på MNOK 30 med Innovasjon Norge  
ble etablert i fjerde kvartal. Avtalen ble gjort i tett samar- 
beid med hovedbanken Sandnes Sparebank, og in- 
kluderer en 18 måneders periode uten avdrag på alle 
eksisterende langsiktige lån med banken. Reduksjonen  
i avdrag i perioden vil være på om lag MNOK 30.

I fjerde kvartal inngikk man en avtale med selskapets hoved- 
bank angående en frafallelse (waiver) som løper til slutten 
av andre kvartal i 2010, og som er knyttet til de finansielle 
avtalene for de viktigste kredittfasilitetene og lånene.

Samlet beregnet utsatt skattefordel beløp seg til  
MNOK 31,7 den 31. desember 2009, hvorav MNOK 24,8 
var balanseført. Beløpet som er inkludert i balansen er  
i hovedsak relatert til den norske virksomheten.

Netto investeringer i 2009 utgjorde MNOK 24,1 (24,6) in- 
klusiv MNOK 15,7 (9,1) i aktiverte FoU-utgifter iht. IFRS.  
For å vise det underliggende nivået er tallet for netto inves-
teringer i 2008 justert i henhold til oppkjøpet som fant sted. 

AKVA er eksponert for risiko i forhold til prisutviklingen  
på enkelte råvarer som brukes i hovedproduktene. 
Denne risikoen blir søkt redusert gjennom generelt høy 
oppmerksomhet omkring forholdet og særlig fokus un- 
der fremforhandling av større kontrakter, og ved å sikre 
prisingen av råvarene umiddelbart etter inngåelse av 
signerte kontrakter.

Produktutvikling
I 2009 investerte konsernet MNOK 34,5 (25,8) i produkt-
utvikling, hvorav MNOK 15,7 (9,1) ble aktivert og MNOK 
18,8 (16,7) ble kostnadsført. Investeringene ble gjennomført  
for ytterligere å forbedre eksisterende produkter og 
utvikle nye produkter. Det faktum at AKVA har klart  
å styrke sin relative markedsposisjon de siste årene,  
kan blant annet tilskrives vår målrettede produktutvikling.

Organisasjon og arbeidsmiljø
AKVA group hadde 428 ansatte ved utløpet av 2009.  
I Norge hadde selskapet 180 ansatte. Kvinner utgjorde 
14% av de norske ansatte. Selskapet er opptatt av at  
det skal være en rimelig fordeling mellom kjønnene  
på de ulike nivåene i organisasjonen. 

Selskapet arbeider kontinuerlig med å styrke kompetan-
sen til de ansatte for å beholde posisjonen som den 
ledende teknologileverandøren til oppdrettsnæringen. 
Gjennom rekruttering søker selskapet å ansette personer 
med høy kompetanse innen alle områder av virksomheten.

Totalt sykefravær i AKVA group ASA utgjorde 3,9 % (2,50%) 
i 2009. Korttidsfraværet utgjorde 1,2 % (1,56%). Det er ikke 
registrert skader eller ulykker ved bedriften i 2009. 

Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som tilfredsstillende 
og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2009. 

Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre 
like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på 
grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfar- 
ge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider målrettet 
for å fremme lovens formål innenfor konsernets virksomhet.
 
Konsernet har som målsetning å være en arbeidsplass 
hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av 
nedsatt funksjonsevne. Konsernet arbeider aktivt og 
målrettet for å utforme og tilrettelegge hovedløsningene  
i de fysiske forholdene slik at virksomhetens funksjon  
kan benyttes av flest mulig.

AKVA group og det ytre miljø
Selskapet har i sin virksomhet iverksatt passende tiltak 
for å tilfredsstille gjeldende miljøregelverk. Selskapet har 
som eneste norske leverandør etablert et system for å 
motta og resirkulere brukte polyetylenmerder. Selskapets 
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Risikofaktorer
Oppdrettsnæringen er forbundet med en viss biologisk 
risiko og har historisk sett vært utsatt for svingninger. 
AKVA søker å redusere denne type markedsrisiko gjen- 
nom diversifisering av produkter og teknologi tilpasset  
en rekke oppdrettsarter og geografiske områder.

For AKVA group er den finansielle risikoen i hovedsak 
knyttet til valuta, rentenivå, kreditt og likviditet. Valuta-
risiko søkes redusert ved å matche kostnader og inntek- 
ter i samme valuta kombinert med bruk av terminkon-
trakter. Videre er konsernets egenkapital eksponert for 
endringer i valutakurser ved omregning av utenlandske 
datterselskapers egenkapital til norske kroner (NOK).

Konsernet har historisk hatt lave tap på utestående 
fordringer. For større prosjekter er det som hovedregel 
forskuddsbetaling og løpende betaling i forhold til frem- 
driften av prosjektene slik at kredittrisikoen overfor 
kundene derved reduseres.



Akvasmart-produkter sikrer at fiskefôret kan utnyttes 
optimalt, og redusere fôrspill. På denne måten bidrar 
AKVAs produkter til å redusere miljøpåvirkningen fra 
oppdrettsnæringen.

Framtidsutsikter
Utsiktene for 2010 er dominert av usikkerhet selv om 
laksenæringen opplever gode tider. Ordreinngangen har 
forbedret seg i første kvartal av 2010 sammenlignet med 
fjoråret, men kundene er fremdeles tilbakeholdne med  
å foreta investeringer.

I løpet av 2009 leverte AKVA komplette resirkulerings-
systemer til kunder i Chile og Norge, og vi forventer en 
fortsatt positiv utvikling innenfor dette produktområdet  
i løpet av de neste årene.

Det forventes at laksenæringen fortsetter å konsolidere 
ved å etablere større grupperinger. Denne trenden er 
drevet av behovet for integrasjon i hele verdikjeden. AKVA 
er godt posisjonert for å dra nytte av en slik utvikling.

Resultatdisponering
Styret foreslår følgende disponering  
av årets resultat i AKVA group ASA.

Overført til annen egenkapital NOK –21.616.261

Sum disponert NOK –21.616.261

Ved utgangen av 2009 hadde AKVA group ASA en egen-
kapital på MNOK 300,6 hvorav MNOK 17,2 i aksjekapital, 
MNOK 256,2 i overkursfond, MNOK 2,2 i annen innskutt 
egenkapital og MNOK 25,0 i annen egenkapital. Ved ut- 
gangen av året hadde morselskapet ingen fri egenkapital.

Bryne, 28. april 2010

Knut Molaug
Konsernsjef

Kjell A. Corneliussen Knut Drange Ingvild Andersen

Amund Skarholt
Styreleder

Thore Michalsen Anne Breiby
Nestleder

Thorhild WidveyFrode Teigen
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Styret
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Frode Teigen
Frode Teigen (f. 1962)  bor  
i Bangkok, Thailand. Han er 
privat investor og har styreverv 
i andre norske selskaper. Teigen 
ble valgt til styremedlem ved 
generalforsamlingen 10. juni 
2009.

Amund Skarholt
Amund Skarholt (f. 1948) er 
bosatt i Oslo. Har bred erfaring 
fra næringslivet, blant annet 
som direktør for IBM ABS 
systems Europe (Paris, 1987- 
1990), assisterende administ-
rerende direktør ved IBM Norge 
(1990-1991), administrerende 
direktør for Securitas Norge 
(1991-1994), vise-konsernsjef 
for Securitas Group (Stockholm, 
1996-2001), vise-konsernsjef for 
Securitas Group og ansvarlig for 
operasjonelle aktiviteter i USA 
(Chicago, 2001-2003), konsernsjef 
for Bravida (2003-2005), konsern-
sjef for Tomra Systems ASA 
(2005-2009). Skarholt ble valgt 
til styreleder ved general-
forsamlingen 10. juni 2009.

Ingvild S. Andersen
Ingvild S. Andersen (f. 1957),  
bor på Kvernaland og har utdan- 
nelse innen handel og kontor 
ved Sandnes Handelsskole og 
Stavanger Handelsgymnas.  
Har vært ansatt i selskapet 
siden 1996 og har ansvar for all 
frakt utland (eksport/import). 
Har i tillegg en del sekretær-  
og regnskapsfunksjoner.

Anne Breiby
Anne Breiby (f. 1956), bor  
i Ålesund og har en bachelorgrad 
(1983) og er cand.scient (1985)  
i fiskeri biologi. Breiby jobbet 
som havbruks rådgiver i Nord- 
land og for Norske Fiskeopp-
dretteres Forening før hun ble 
politisk rådgiver i Fiskeridepar-
tementet. Senere ble hun politisk 
rådgiver for Arbeiderpartiet i 
fiskeri   spørsmål. Har vært stats- 
sekretær i Olje- og energidepar-
tementet. I dag har hun styreverv 
i flere norske private og offent-
lige selskaper som Folketrygd-
fondet (nestleder), Sparebanken 
Møre, Håg AS og Ulstein 
Mekaniske Verksted Holding 
ASA. Breiby ble valgt til styret 
for første gang på general- 
forsamlingen 25. september 2006 
og gjenvalgt sist på general-
forsamlingen 10. juni 2009.

Thorhild Widvey
Thorhild Widvey (f. 1956), bor 
i Oslo, og har idrettsfaglig 
utdannelse. Widvey var 
stortingsrepresentant fra 1989 
til 1997 og statssekretær i 
Fiskeridepartementet 
2002-2003 og i Utenriks-
departementet 2003-2004. 
Olje- og energiminister 2004- 
2005. I dag har hun flere 
styreverv i norske private og 
offentlige selskaper (Pharmaq 
AS, Bjørge ASA, Gresvig ASA, 
Deep Ocean ASA, Aker Drilling 
ASA). Widvey ble valgt til styret 
for første gang på general-
forsamlingen 25. september 
2006 og gjenvalgt sist på 
generalfor-samlingen 10. juni 
2009.

Thore Michalsen
Thore Michalsen (f. 1944), bor i 
Mo i Rana, sivilingeniør fra NTH 
(NTNU i Trondheim) i 1968. 
Michaelsen er nå administreren- 
de direktør i Eka Chemicals Rana 
AS og Eka Chemicals Norge AS 
og har styreverv i Helgeland 
Sparebank, Helgeland Marinfisk 
og Kunnskapsparken, og er 
dessuten styremedlem i flere 
selskaper eid av Akzo Nobel. 
Han ble valgt til styret for første 
gang på generalforsamlingen 
25. september 2006 og gjenvalgt 
sist på generalforsamlingen  
10. juni 2009.

Kjell Arne Corneliussen
Kjell Arne Corneliussen (f. 1956), 
bor i Mo i Rana. Utdannelse  
innen rørfag og bedriftsledelse, 
tidligere erfaring som rørlegger 
og avdelingsleder for en rør-
grossist. Vært ansatt i Polar-
cirkel AS siden 1995 med  
ansvar for rørsalg.

Knut Drange
Knut Drange (f. 1979), bor  
i Trondheim. Har utdannelse 
som sivilingeniør, datateknikk 
fra NTNU. Har vært ansatt 
i AKVA group siden 2006. 
Prosjektleder for AKVA groups 
Fishtalk verdi-kjedeplanlegger. 



Årsrapport 2009

▶ Høydepunkter 2009
▶ Finansielle nøkkeltall
▶ Konsernsjefen har ordet
▶ Ledelsen
▶ Styrets beretning
▶ Styret

 ▼ Regnskap | konsern
Resultatregnskap
Oppstilling over totalresultat
Eiendeler
Egenkapital og g jeld
Kontantstrømoppstilling
Oppstilling over endring i egenkapital
Proforma resultatregnskap
Segmentinformasjon proforma

▶ Regnskap | konsern, noter
▶ Regnskap | morselskap
▶ Regnskap | morselskap, noter
▶ Revisjonsberetning
▶ Selskapets vedtekter
▶ Eierstyring og selskapsledelse

Resultatregnskap 
01.01.—31.12. (Alle tall i NOK 1 000)

Konsern

Note 2009 2008 2007
DRIFTSINNTEKTER
Salgsinntekt  2  599 345  866 525  860 824 

DRIFTSKOSTNADER
Varekostnad  11  329 157  505 518  536 555 

Lønnskostnad  3,21  198 347  209 006  156 811 

Annen driftskostnad  8,12,17,20  83 369  99 255  80 667 

Sum driftskostnader  610 872  813 779  774 034 

DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING OG AMORTISERING (EBITDA)  -11 527  52 746  86 790 
Avskrivning og amortisering  7,9  30 866  29 472  21 615 

DRIFTSRESULTAT (EBIT)  -42 392  23 274  65 176 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter    17,18  2 081  3 780  6 140 

Finanskostnader  17,18  -11 692  -16 262  -8 202 

Netto finansposter  -9 611  -12 482  -2 063 

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  -52 003  10 792  63 113 
Skattekostnad  5  -12 875  5 275  11 104 

ÅRSRESULTAT  -39 128  5 517  52 009 
Resultat per aksje  6  -2,27  0,32  3,02 
Utvannet resultat per aksje  6  -2,27  0,32  3,01 

15 | 68   AKVA group årsrapport 2009  ▶  Regnskap  ▶  Konsern  ▶  Resultatregnskap, Oppstilling over totalregnskap

Oppstilling over totalresultat (Alle tall i NOK 1 000)

Konsern

Note 2009 2008 2007
ÅRSRESULTAT  -39 128  5 517  52 009 

ANNEN INNTEKT
Omregningsdifferanse fra utenlandsk virksomhet  -14 629  -13 242  -8 118 

Endring i virkelig verdi av sikringsinstrument ved kontantstrømsikring  28  -2 538  639 

Skatteeffekt  -8  711  -179 

Sum  20  -1 827  460 

Estimatavvik pensjonsordning  1 396  -554 –

Skatteeffekt  -391  155 –

Sum  1 005  -399 –
Sum annen inntekt etter skatt  -13 604  -15 468  -7 658 
TOTALRESULTAT  -52 732  -9 951  44 351 

Tilordnes: Eierne av egenkapitalen i morselskapet  -52 732  -9 951  44 351 
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Eiendeler   
31.12. (Alle tall i NOK 1 000)

Konsern

Note 2009 2008
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Goodwill 7  154 866  164 273 

Andre immaterielle eiendeler 7  64 224  73 886 

Sum immaterielle eiendeler  219 090  238 159 

Varige driftsmidler
Bygninger og tomter 9  2 055  2 201 

Maskiner og inventar 9  37 016  39 308 

Sum varige driftsmidler  39 071  41 509 

Finansielle anleggsmidler
Utsatt skattefordel 5  24 831  13 610 

Andre finansielle anleggsmidler 10,12  1 069  2 461 

Sum finansielle anleggsmidler  25 900  16 071 

Sum anleggsmidler  284 061  295 739 

OMLØPSMIDLER
Varer 11  116 248  142 406 

Fordringer
Kundefordringer 12,18,19  125 391  171 100 

Forskudd til leverandør  4 988  2 778 

Andre fordringer  22 489  16 304 

Sum fordringer  152 868  190 182 

Kontanter og  bankinnskudd 13  58 161  47 883 

Sum omløpsmidler  327 277  380 472 

SUM EIENDELER  611 338  676 211 
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Egenkapital og gjeld   
31.12. (Alle tall i NOK 1 000)

Konsern

Note 2009 2008
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital  14  17 223  17 223 

Overkursfond  249 864  249 864 

Annen innskutt egenkapital 21  1 728  1 951 

Sum innskutt egenkapital  268 815  269 039 

Annen egenkapital
Fond for verdiendringer og annet  -36 725  -22 096 

Annen egenkapital  -4 863  -5 888 

Sum annen egenkapital  -41 588  -27 984 

Opptjent egenkapital
Opptjent egenkapital  29 413  68 541 

Sum opptjent egenkapital  29 413  68 541 

Sum egenkapital  256 640  309 595 

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 15  1 846  2 414 

Sum avsetning for forpliktelser  1 846  2 414 

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 16  150 651  120 837 

Annen langsiktig gjeld  3 715  5 848 

Sum annen langsiktig gjeld  154 366  126 685 

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner  49 364  76 651 

Leverandørgjeld  48 213  54 220 

Betalbar skatt 5  780  3 028 

Skyldig offentlige avgifter  9 114  14 678 

Forskudd fra kunder  53 479  35 430 

Annen kortsiktig gjeld 17  37 537  53 510 

Sum kortsiktig gjeld  198 487  237 517 

Sum gjeld  354 698  366 616 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  611 338  676 211 
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Knut Molaug
Konsernsjef
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Amund Skarholt
Styreleder

Thore Michalsen Anne Breiby
Nestleder

Thorhild WidveyFrode Teigen
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Kontantstrømoppstilling   
01.01.—31.12. (Alle tall i NOK 1 000)

Konsern

Note 2009 2008 2007
Likvider tilført / brukt på virksomheten:
Resultat før skatt  -52 003  10 792  63 113 

Skatt  -1 063  -3 492  -2 772 

Avskrivninger 7,9  30 866  29 472  21 615 

Endring i pensjonsforpliktelse 15 568 -738  351 

Endring i varer, kundefordringer  
og leverandørgjeld  65 860  -53 772  -83 583 

Endring i andre tidsavgrensningsposter  -9 764 4 789  20 587 

Netto likviditetsendring fra virksomheten 34 463  -12 950  19 311 

Likvider tilført / brukt på investeringer:
Investeringer i varige driftsmidler 7,9  -30 309  -27 880  -29 115 

Salg av varige driftsmidler (salgssum) 7,9  6 213  3 186  1 413 

Effekt av oppkjøp med kontanteffekt –  -66 242  -93 427 

Netto likviditetsendring fra investeringer  -24 095  -90 936  -121 129 

Likvider tilført / brukt på finansiering:
Endring i langsiktig gjeld  2 527  72 784  66 084 

Innbetaling av egenkapital  -   – –

Utbytte  -    -17 223 –

Andre endringer i finansiering  -810  717  -6 948 

Netto likviditetsendring fra finansiering  1 717  56 279  59 136 

Netto endring i likvider i året  12 084  -47 607  -42 683 

Netto endring i utenlandsk valuta  -1 807  -2 554  -736 

Kontanter og  bankinnskudd per 01.01.  47 883  98 044  141 463 

Kontanter og  bankinnskudd per 31.12. 13  58 161  47 883  98 044 
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Oppstilling over endring  
i egenkapital (Alle tall i NOK 1 000)

Konsern

Note
Aksje

kapital
Overkurs

fond

Annen
innskutt

egenkapital

Sum
innskutt

egenkapital
Omregnings-

differanser
Annen

egenkapital

Sum
annen 

egenkapital

Sum
opptjent

egen kapital
Sum

egenkapital

Egenkapital per 01.01.2007  17 223  249 864  166 267 253  -736  -4 122 -4 858  28 238 290 633

Endring i virkelig verdi av sikrings-
instrument ved kontantstrømsikring – – – – –  460  460 –  460 

Omregningsdifferanse – – – –  -8 118 –  -8 118 –  -8 118 
Andre inntekter og kostnader – – – –  -8 118  460  -7 658 –  -7 658 
Resultat (tap) i perioden – – – – – – –  52 009  52 009 
Totalresultat – – – –  -8 118  460  -7 658  52 009  44 351 
Bokføring av opsjonsordning – –  1 459  1 459 – – – –  1 459 
Egenkapital per 31.12.2007 17 223 249 864 1 624 268 712 -8 854 -3 662 -12 516 80 247 336 442

Egenkapital per 01.01.2008  17 223  249 864  1 624 268 712  -8 854  -3 662 -12 516  80 247 336 442

Endring i virkelig verdi av sikrings-
instrument ved kontantstrømsikring – – – – –  -1 827  -1 827 –  -1 827 

Omregningsdifferanse – – – –  -13 242 –  -13 242 –  -13 242 
Estimatavvik pensjonsordning – – – – –  -399  -399 –  -399 
Andre inntekter og kostnader – – – –  -13 242  -2 226  -15 468 –  -15 468 
Resultat (tap) i perioden – – – – – – – –  5 517 
Totalresultat – – – –  -13 242  -2 226  -15 468 –  -9 951 
Utbetaling utbytte – – – – – – – –  -17 223 
Bokføring av opsjonsordning  -    -    327  327 – – – –  327 
Egenkapital per 31.12.2008 17 223 249 864 1 951 269 039 -22 096 -5 888 -27 984 68 541 309 595

Egenkapital per 01.01.2009 17 223 249 864  1 951 269 039 -22 096 -5 888 -27 984  68 541 309 595

Endring i virkelig verdi av sikrings-
instrument ved kontantstrømsikring 18

– – – –
–  20  20 –  20 

Omregningsdifferanse – – – –  -14 629 –  -14 629 –  -14 629 
Estimatavvik pensjonsordning – – – – –  1 005  1 005 –  1 005 
Andre inntekter og kostnader – – – –  -14 629  1 025  -13 604 –  -13 604 
Resultat (tap) i perioden – – – – – – –  -39 128  -39 128 
Totalresultat – – – –  -14 629  1 025  -13 604  -39 128  -52 732 
Bokføring av opsjonsordning 21 – –  -223  -223 – – – –  -223 
Egenkapital per 31.12.2009 14  17 223  249 864  1 728  268 815  -36 725  -4 863  -41 588  29 413  256 640 

I 2008 mottok aksjonærene et ordinert utbytte på NOK 1,00 per aksje
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Resultatregnskap   
01.01.—31.12. urevidert  (Alle tall i NOK 1 000)

Konsern

Note 2009 2008 2007 proforma
22

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt  599 345  866 525  931 993 

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad  329 157  505 518  564 115 

Lønnskostnad  198 347  209 006  186 606 

Annen driftskostnad  83 369  99 255  90 602 

Sum driftskostnader  610 872  813 779  841 323 

DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNINGER  
OG AMORTISERING (EBITDA)  -11 527  52 746  90 669 

Avskrivninger og amortisering  30 866  29 472  24 236 

DRIFTSRESULTAT (EBIT)  -42 392  23 274  66 434 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Netto finansposter  -9 611  -12 482  -879 

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  -52 003  10 792  65 555 

Skattekostnad på ordinært resultat  -12 875  5 275  11 944 

ÅRSRESULTAT  -39 128  5 517  53 610 

Resultat per aksje  -2,27  0,32  3,11 

Utvannet resultat per aksje  -2,27  0,32  3,10 
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Segmentinformasjon   
01.01.—31.12. urevidert (Alle tall i NOK 1 000)

Konsern

Optech 2009 2008 2007 proforma
Driftsinntekter  328 159  399 163  414 471 

Driftskostnader  334 232  374 084  374 963 

Driftsresultat før avskrivninger og amortisering (EBITDA)  -6 074  25 079  39 508 

Avskrivninger og amortisering  23 071  21 728  17 473 

Driftsresultat (EBIT)  -29 145  3 351  22 035 

Intech 2009 2008 2007 proforma
Driftsinntekter  271 187  467 362  517 522 

Driftskostnader  276 640  439 695  466 361 

Driftsresultat før avskrivninger og amortisering (EBITDA)  -5 453  27 667  51 161 

Avskrivninger og amortisering  7 794  7 744  6 762 

Driftsresultat (EBIT)  -13 247  19 923  44 399 

Total 2009 2008 2007 proforma
Driftsinntekter  599 345  866 525  931 993 

Driftskostnader  610 872  813 779  841 323 

Driftsresultat før avskrivninger og amortisering (EBITDA)  -11 527  52 746  90 669 

Avskrivninger og amortisering  30 866  29 472  24 236 

Driftsresultat (EBIT)  -42 392  23 274  66 434 

Proforma regnskapet viser regnskapet for AKVA group som om oppkjøpet av Maritech var gjort 1. januar 2006.
Oppkjøpet av Uni-Aqua A/S og Idema Aqua AS er tatt med fra henholdsvis 1. oktober 2007 og 1. juni 2008.
 
Tallene er basert på historisk informasjon fra de oppkjøpte selskapene med følgende korrigering: 

— avskrivning på produktrettigheter og anleggsmidler som er oppstått som merverdier ved transaksjonen 
Regnskapene for de ulike selskapene som inngår i proforma regnskapet er basert på ensartede regnskapsprinsipper, se forøvrig 
informasjon om regnskapsprinsipper i notene. Tallene er ment å gi et sammenligningsgrunnlag basert på konsernets sammensetning  
ved utgangen av 2009. Proforma tall er beheftet med større usikkerhet enn faktiske sammenligningstall og vil ikke nødvendigvis 
reflektere de resultater som ville ha blitt realisert dersom fusjonen faktisk hadde vært foretatt på et tidligere tidspunkt.
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Note 1  
Regnskapsprinsipper

AKVA group ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selska-

pets hovedkontor er lokalisert i Nordlysveien 4, 4340 Bryne, Norge.

1.1 Hovedprinsippet
Det konsoliderte regnskapet til AKVA group er utarbeidet i overenstem-

melse med Internasjonale regnskapsstandarder, som er publisert av 

International Accounting Standards Board og International Financial 

Reporting Standards (IFRS) slik de er innført i den Europeiske Union (EU) 

per 31. desember 2009.

Historisk kost er lagt til grunn i regnskapet, unntatt

- investeringer som er bokført til virkelig verdi og

- lager og fordringer som er bokført til virkelig verdi  

om denne er lavere enn historisk kost

 

1.2 Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Konsernet presenterer sitt regnskap i NOK. Dette er også konsernets 

funksjonelle valuta. For konsolideringsformål er balansetall for datter-

selskap med annen funksjonell valuta, omregnet til balansedagens 

kurs, og resultatregnskapet er omregnet til gjennomsnittkurs for 

perioden. Omregningsdifferanser er ført mot egenkapital. Ved avhen-

delse av utenlandske datterselskaper blir akkumulerte omregnings-

differanser knyttet til datterselskapet resultatført. 

1.3 Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet inkluderer AKVA group ASA og selskaper som 

AKVA group ASA har bestemmende innflytelse over. Bestemmende 

innflytelse oppnås normalt når konsernet eier, enten direkte eller 

indirekte, mer enn 50% av aksjene i selskapet, og at konsernet er  

i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritets inte-

resser inngår i konsernets egenkapital.  

Oppkjøpsmetoden er brukt ved regnskapsføring av oppkjøpte enheter. 

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året er konsolidert fra/til 

tidspunktet for gjennomføring av kjøpet/salget. Investeringer i  

tilknyttede selskaper (normalt investeringer på mellom 20% og 

50% av selskapenes egenkapital) hvor betydelig innflytelse er utøvd 

av AKVA group ASA blir regnskapsført etter egenkapitalmetoden.  

Det foretas vurderinger av verdien av investeringene når det foreligger 

indikasjoner på verdifall eller når behovet for tidligere nedskrivninger 

ikke lenger er tilstede.

Når konsernets andel av tapet overstiger investeringen, er invester-

ingen regnskapsført til null. Dersom konsernets andel av tapet over-

stiger investeringen, vil dette bli regnskapsført i den grad konsernet 

har forpliktelser til å dekke dette tapet.

Alle andre investeringer er regnskapsført i overenstemmelse med 

IAS 39, Finansielle instrumenter. Konserninterne transaksjoner og 

konsernmellomværender, inkludert internfortjeneste og urealisert 

gevinst og tap er eliminert. Urealisert gevinst oppstått ved trans-

aksjoner med tilknyttede selskaper er eliminert med konsernets 

andel i tilknyttet selskapet. Tilsvarende er urealisert tap eliminert, 

men kun i den grad det ikke foreligger indikasjoner på verdinedgang 

på eiendelen som er solgt internt. 

Konsernregnskapet er utarbeidet under forutsetning om ensartede 

regnskapsprinsipper for like transaksjoner og andre hendelser under 

like omstendigheter. 

1.4 Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontant-

ekvivalenter er kortsiktig likvide investeringer som kan konverteres 

til kontanter innen 3 måneder og til et kjent beløp, og som inneholder 

uvesentlig risikomoment. 

I kontantstrømsanalysen er kassakreditt ikke inkludert i kontanter  

og kontantekvivalenter. Se forøvrig note 13 for ytterligere  

opplysninger om selskapets ubrukte kreditt fasiliteter.

1.5 Kundefordringer
Kundefordringer regnskapsføres til amortisert kost. Det ses bort fra 

renteelementet hvis dette er uvesentlig. Ved objektive bevis på verdi- 

fall tapsføres forskjellen mellom regnskapsført verdi og  nåverdi  

av fremtidige kontantstrømmer diskontert med fordringens  

opprinnelige effektive rentesats.

1.6 Sikring
Som en del av den internasjonale virksomheten er konsernets eien- 

deler og forpliktelser samt den forventede fremtidige kontant-

strømmen eksponert for endringer i valutakursene. Denne risiko  

er søkt redusert ved bruk av terminkontrakter. Valutarisikoen er  

styrt av morselskapet i samarbeid med datterselskapene.

Før en sikringstransaksjon gjennomføres, foretar konsernets 

finansavdeling en vurdering av hvorvidt et derivat skal brukes til  

a) sikring av virkelig verdi av en eiendel eller gjeld,  

b) en sikring av fremtidig kontantstrøm fra en investering,  

gjeldsbetaling eller en fremtidig identifisert transaksjon eller  

c) sikring av nettoinvestering i utlandet.

Konsernets kriterium for å klassif isere et derivat som et sikrings-

instrument er som følger: (1) sikringen er forventet til å være svært 

effektiv ved at den motvirker endringer i virkelig verdi eller kontant-

strømmer til en identifisert eiendel, det forventes en sikringseffek-

tivitet som er innenfor spennvidden på 80–125%, (2) effektiviteten til 

sikringen er pålitelig målbar, (3) det finnes adekvat dokumentasjon 

ved inngåelse av sikringen som viser at sikringen er svært effektiv, 

(4) for kontantstrømssikring, den forestående transaksjonen må være 

svært sannsynlig, (5) sikringen evalueres løpende og har vist seg å være 

effektiv gjennom de rapporteringsperiodene sikringen har ment å være.

(i) Sikring av virkelig verdi
Derivater klassifisert som sikring av virkelig verdi er vurdert til virkelig 

verdi hvor endring i virkelig verdi er regnskapsført i resultatregn-

skapet. Tilsvarende er endring i virkelig verdi på sikringsobjektet 

regnskapsført i resultatregnskapet, og netto gevinst eller tap er også 

regnskapsført i resultatregnskapet. Sikringsbokføringen opphører når:

(a) Sikringsinstrumentet er forfalt eller solgt, terminert eller utøvd, eller

(b) Sikringen ikke tilfredstiller kravene nevnt ovenfor for sikring 

 

Når sikringsbokføringen er opphørt amortiseres justeringene gjort 

i kostpris på sikringsobjektet over gjenværende levetid ved bruk av 

effektiv-rente-metoden.

 

(ii) Kontantstrømssikring
Endringer i virkelig verdi til et sikringsinstrument som tilfredstiller 

kravene for å være svært effektiv kontantstrømssikring er regnskaps-

ført direkte mot egenkapitalen. Den ineffektive delen av sikrings-

instrumentet blir direkte resultatført. 



Om den sikrede kontantstrømmen resulterer i regnskapsføring av en eien- 

del eller gjeld blir alle tidligere gevinster og tap direkte ført mot egen-

kapitalen overført fra egenkapitalen og medtatt i førstegangs måling  

av eiendelen eller gjelden.  For andre kontantstrømsikringer blir gevin-

ster og tap direkte ført mot egenkapitalen overført til resultatet i samme 

periode som kontantstrømmen som utgjør sikringsobjektet resultatføres. 

Når et sikringsinstrument opphører å være svært effektivt avsluttes 

sikringsbokføringen prospektivt. I dette tilfellet, vil akkumulert  

gevinst eller tap på et sikringsinstrument som er regnskapsført 

direkte ført mot egenkapitalen, først reverseres når den sikrede trans-

aksjonen faktisk skjer. Dersom den sikrede transaksjonen ikke lenger er 

forventet å finne sted, vil tidligere akkumulert gevinst eller tap  

på sikringsin-strumentet som er regnskapsført direkte mot egen-

kapitalen, reverseres og resultatføres.

 

1.7 Varelager
Varelager, inkludert arbeid under utførelse, er regnskapsført til det  

laveste av kostpris og netto salgspris etter avsetning til ukurans. Netto 

salgspris er vurdert som markedspris ved normal drift fratrukket kostnader 

ved ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon. Kostnader er fastsatt 

ved bruk av FIFO metoden. Bearbeided varelager inkluderer variable 

kostnader og faste kostnader som kan allokeres til varer basert  

på normal kapasitet. Ukurant varelager er blitt fullt ut nedskrevet.

 

1.8 Anleggsmidler
Anleggsmidler, unntatt investeringseiendeler og bygninger, er vurdert 

til kostpris fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger.  Når eiendeler 

er solgt eller avhendet, blir kostprisen og akkumulerte avskrivninger 

tilbakeført i regnskapet, og eventuell tap eller gevinst fra  

avhendingen blir resultatført.

 

Kostprisen for anleggsmidler er kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter 

og direkte oppkjøpskostnader knyttet til å sette anleggsmiddelet i 

stand for bruk. Utgifter påløpt etter at anleggsmiddelet er tatt i bruk, 

slik som reparasjon og vedlikehold, er normalt kostnadsført. I tilfeller 

det kan påvises økt inntjening av som følge av reparasjon/vedlikehold 

vil utgiftene til dette bli balanseført som tilgang anleggsmidler. 

 

Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode  

over følgende tidsperiode:

Maskiner og utstyr .................................. 3–5 år

Inventar og biler ...................................3–10 år

Avskrivningsperiode og –metode blir vurdert årlig for å sikre at metoden 

og perioden som brukes samsvarer med de økonomiske realiteter til  

anleggsmiddelet. Tilsvarende gjelder for utrangeringsverdi. 

 

Anlegg under utførelse er klassifisert som anleggsmidler og er regn-

skapsført til pådratte kostnader relatert til anleggsmiddelet. Anlegg 

under utførelse blir ikke avskrevet før anleggsmiddelet blir tatt i bruk. 

Operasjonelle leieavtaler
Leiekontrakter hvor det vesentligste av risikoen er på kontraktsmotparten, 

blir klassifisert som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger er klassi-

fisert som en driftskostnad, og resultatføres over kontraktsperioden. 

 

1.9 Finansielle instrumenter
I overenstemmelse med IAS 39, Financial Instruments: Inntekts-

føring og måling, er finansielle instrumenter klassifisert i følgende 

kategorier: holde til forfall, holdt for handelsformål og tilgjenglig 

for salg. Finansielle instrumenter med faste eller bestemte kontant-

strømmer og bestemt innløsningsdato hvor konsernet har bestemt at 

investering skal holdes til forfall og konsernet evner å holde invester-

ingen til forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall.

 

Finansielle instrumenter som holdes med den intensjon å tjene på kort-

siktige fluktasjoner i priser, er klassifisert som holdt for handelsformål.  

Alle andre finansielle instrumenter, unntatt lån og fordringer opprin-

nelig utstedt fra selskapet, er klassifisert som tilgjengelig for salg.

 

Finansielle instrumenter holdt til forfall er inkludert i finansielle  

anleggsmidler, om ikke innløsningsdato er innen 12 måneder etter 

balansedato. Finansielle instrumenter i gruppen holdt for handels-

formål er klassifisert som omløpsmiddel, og finansielle instrumenter 

tilgjengelig for salg er presentert som omløpsmidler dersom ledelsen 

har bestemt å avhende instrumentet innen 12 måneder fra balansedagen.

 

Alt kjøp og salg av finansielle instrumenter er regnskapsført på  

transaksjonsdagen. Transaksjonskostnader inkluderes i kostpris. 

Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg og holdt 

for handelsformål er regnskapsført til virkelig verdi som er observert 

i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader knyttet til salg. 

 

Gevinst eller tap som følge av endringer i virkelig verdi på finansielle 

investeringer klassifisert som tilgjengelig for salg blir regnskapsført 

direkte mot egenkapitalen inntil investeringen faktisk er avhendet.  

Da vil akkumulert gevinst eller tap på det finansielle instrumentet som 

tidligere er regnskapsført mot egenkapitalen bli reversert, og gevinst 

eller tap vil bli resultatført. 

 

Endringer i virkelig verdi i finansielle instrumenter klassifisert som 

holdt for handelsformål blir resultatført og presentert under netto 

finansinntekter/-kostnader.

Investeringer holdt til forfall er regnskapsført til amortisert kost.

 

1.10 Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler er balanseført dersom det kan påvises sann- 

synlige fremtidige økonomiske fordeler som kan henføres til eien-

delen som eies av selskapet; og eiendelens kostpris kan estimeres 

pålitelig. Immaterielle eiendeler er regnskapsført til kostpris.  

Immaterielle eiendeler med ubegrenset økonomisk levetid avskrives 

ikke, men nedskrivning foretas hvis gjennvinnbart beløp er lavere 

enn kostpris. Gjennvinnbart beløp beregnes årlig samt ved indikas-

joner på verdifall. Immaterielle eiendeler med begrenset levetid blir 

avskrevet og eventuelle nedskrivningsbehov vurderes. Avskrivninger 

foretas med lineær metode over estimert økonomisk levetid. 

Avskrivningsestimatet og avskrivningsmetoden vil bli gjenstand  

for en årlig vurdering, hvor de økonomiske realiteter legges til grunn.

 

Patenter og lisenser
Beløp betalt for patenter og lisenser er balanseført og avskrevet 

lineært over forventet levetid. Forventet levetid for patenter og 

lisenser varierer fra 5 til 20 år. 

 

Programvare
Utgifter knyttet til kjøp av ny EDB-program er balanseført som en immate-

riell eiendel, om disse utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden 

til hardware. Programvare avskrives lineært over 3 år. Utgifter pådratt 

som følge av å vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av pro-

gramvare, kostnadsføres direkte dersom ikke endringene i programvaren 

øker den fremtidige økonomiske nytten av programvaren. 
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1.11 Goodwill
(i) Goodwill
Merverdi ved kjøp av virksomhet som ikke kan allokeres til eiendeler 

eller gjeldsposter på datoen for oppkjøpet, er klassifisert som good-

will i balansen. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill 

inkludert i kostprisen til investeringer. 

 

De identifiserbare eiendeler og gjeld på transaksjonsdatoen skal bli regn- 

skapsført til virkelig verdi på transaksjonsdatoen. Minioritetens andel av 

identifiserbare eiendeler og gjeld er beregnet med utgangspunkt i min-

ioritetens andel av virkelig verdi på identifiserbare eiendeler og gjeld.

 

Om det, etter oppkjøpet har funnet sted, fremkommer ytterligere 

informasjon om eiendeler og gjeld på transaksjonstidspunktet vil 

vurdering av virkelig verdi på eiendeler og gjeld kunne endres inntil 

det første regnskapet for en hel regnskapsperiode er avlagt. 

 

Goodwill avskrives ikke, men det foretas en vurdering hvert år hvor- 

vidt den regnskapsførte verdien kan forsvares med fremtidig inntjen-

ing. Om det f innes indikasjoner på nedskrivningsbehov relatert 

til goodwill, vil det bli foretatt en vurdering hvorvidt diskontert 

kontantstrøm relatert til goodwillen overstiger regnskapsført verdi  

av goodwill. Dersom den diskonterte kontantstrøm er lavere enn 

regnskapsført verdi, vil goodwill bli nedskrevet til virkelig verdi.

 

(ii) Negativ goodwill
Negativ goodwill ved virksomhetsoverdragelser blir inntektsført 

etter at identifikasjon og verdsettelse av overdratte eiendeler og 

forpliktelser er gjennomført på nytt for å sikre at negativ goodwill 

ikke skyldes feil i verdsettelsen av eiendeler eller forpliktelser.  

 

1.12 Forskning og utvikling
Utgifter knyttet til forskning er resultatført når de er påløpt. Utgifter 

knyttet til utvikling resultatføres når de er pådratt dersom ikke 

følgende kriterier er oppfylt fullt ut:

– produktet eller prosessen er klart definert  

og kostnadselementer kan identifiseres og måles pålitelig

– den tekniske løsningen for produktet er demonstrert

– produktet eller prosessen vil bli solgt eller benyttet i virksomheten

– eiendelen vil generere fremtidige økonomiske fordeler og

– tilstrekkelig teknisk, finansiell og andre ressurser for å ferdigstille 

prosjektet er tilstede

 

Når alle kritieriene over er oppfylt påbegynnes balanseføring av utgifter 

knyttet til utvikling. Utgifter som er kostnadsført i tidligere regnskap-

sperioder blir ikke balanseført. 

 

Balanseførte utviklingskostnader er avskrevet lineært over estimert 

levetid til eiendelen. 

 

Avskrivningsperioden vil normalt ikke overstige 5 år.

 

Virkelig verdi av utviklingskostnader vil bli estimert når det forelig-

ger indikasjon på verdifall eller at behovet for tidligere perioders 

nedskrivning ikke lengre eksisterer.

 

1.13 Avsetninger
En avsetning blir regnskapsført når, og bare når, selskapet har en 

gjeldende forpliktelse (rettslig eller antatt) som en følge av hendels-

er som har skjedd og det kan sannsynliggjøres (mer sannsynlig enn 

ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av forpliktelsen, 

og at beløpets størrelse kan måles pålitelig. Avsetninger er gjennom-

gått hver balansedato og nivået reflekterer det beste estimatet på 

forpliktelsen. Når tidseffekten er uvesentlig, vil avsetningen være  

lik størrelsen på utgiften som kreves for å bli fri fra forpliktelsen.  

Når tidseffekten er vesentlig, vil avsetningen være nåverdien av 

fremtidige utbetalinger til å dekke forpliktelsen. Økning i avsetningen 

som følger av tiden, blir presentert som rentekostnader.

 

Usikre forpliktelser overtatt ved virksomhetskjøp balanseføres til virkelig 

verdi selv om forpliktelsen ikke er sannsynlig. Vurdering av sannsynlighet 

og virkelig verdi vurderes løpende. Endringer i virkelig verdi resultatføres.

 

1.14 Egenkapital
(i) Gjeld og egenkapital
Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital  

i overensstemmelse med den underliggende økonomiske realiteten.

 

Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument  

klassifisert som en gjeld, vil bli presentert som kostnad eller inntekt.  

Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klas-

sifisert som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapita-

len. Når rettigheter og forpliktelser knyttet til hvordan utdelinger fra 

finansielle instrumenter blir foretatt avhenger av visse typer usikre 

hendelser i fremtiden og ligger utenfor både usteder og innehavers 

kontroll, vil det finansielle instrumentet bli klassifisert som gjeld der-

som ikke sannsynligheten for at utsteder må betale inn kontanter eller 

andre finansielle eiendeler er fjernt på tidspunktet for utstedelse. I så 

tilfelle er det finansielle instrumentet klassifisert som egenkapital.

 

(ii) Annen egenkapital
(a) Fond for omregningsdifferanser

Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med valutaforskjeller  

i konsolideringen av utenlandske enheter.

  

Valutaforskjeller på pengeposter (gjeld eller fordring) som i realite-

ten er en del av et selskaps netto investering i en utenlandsk enhet 

behandles som omregningsdifferanser. 

 

Ved avhendelse av utenlandsk enhet reverseres og resultatføres  

akkumulert omregningsdif feranse knyttet t il enheten i samme  

periode som gevinsten eller tapet ved avhendelsen er regnskapsført.

 

(b) Fond for sikring

Fond for sikring inkluderer den samlede netto endringen i virkelig 

verdi på kontantstrømssikring, inntil den sikrede kontantstrøm 

oppstår eller ikke lenger er forventet å oppstå.

 

1.15 Prinsipper for inntektsføring
Inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at transaksjoner vil 

generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte selskapet og 

beløpets størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er presen-

tert fratrukket merverdiavgift og rabatter. 

 

Inntekter fra salg av varer er resultatført når levering har funnet sted 

og risiko er overført, og selskapet har etablert en fordring på kunden.

Inntekter relatert til prosjekter er resultatført i takt med fremdrift og 

når prosjektets resultat kan estimeres pålitelig. Fremdriften av prosjek-

tene fastsettes av påløpte kostnader i forhold til budsjetterte kostnader 

for prosjektet. Når prosjektets resultat ikke kan estimeres pålitelig, vil 
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kun inntekter tilsvarende påløpte prosjektkostnader inntektsføres.  

I den perioden det blir identifisert at et prosjekt vil medføre et negativt 

resultat, vil det estimerte tapet på kontrakten bli resultatført.

 

Renter blir resultatført i den takt de reflekterer den effektive 

avkastningen på eiendelen. Royalties bli resultatført i forhold til 

betingelsene i ulike royalties avtaler. Utbytte blir resultatført når 

aksjonærenes rettighet til å motta utbytte er fastsatt.

  

1.16 Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta 
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaks-

jonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til nor-

ske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som 

måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til nor-

ske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. 

Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk 

valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetidspunktet. 

Virksomhet i utlandet 
Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, inkludert  

goodwill og virkelig verdi justeringer, som fremkommer ved konsoli-

deringen, omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens 

kurs. Inntekter og kostnader fra utenlandske virksomheter omregnes 

til norske kroner ved å benytte gjennomsnittskurs. Valutakursdiffe-

ranser innregnes i egenkapital. 

Når konsernet omregner fra utenlandsk valuta til NOK på balanseda-

gen, legges midtkurser notert av Norges Bank til grunn. Norges Bank 

har imidlertid ikke notert kurs mellom NOK og ISK siden midten av 

desember 2008. Konsernet har derfor valgt å benytte en valutakurs 

mellom NOK og ISK på balansedagen som er fastsatt av den islandske 

sentralbanken. Norges Bank noterer heller ikke kursen mellom NOK og 

CLP. Denne kursen beregner AKVA group derfor gjennom noteringene 

av NOK per USD og CLP per USD fra henholdsvis Norges Bank og 

Sentralbanken i Chile.

1.17 Pensjoner og andre ansatteytelser
Innskuddsplan
Alle selskap i konsernet har pensjonsordninger som er innskudds-

basert, dvs. at selskapene yter et tilskudd per ansatt. Selskapenes 

tilskudd til ordningen er kostnadsført i resultatregnskapet det år 

tilskuddet betales. Selskapene har ingen ytterligere forpliktelser  

i denne ordningen når årets tilskudd er betalt.  

Ytelsesplan
De norske selskapene i konsernet har i tillegg uforsikrede forplik-

telser relatert til AFP (førtidspensjonsordning som omfatter alle 

ansatte i Norge).

Pensjonsforpliktelsene blir vurdert av aktuarer hvert år. Pensjonsfor-

pliktelsen og pensjonskostnaden er fastsatt ved bruk av en lineær opp- 

tjeningsformel. En lineær opptjeningsformel fordeler opptjeningen 

av fremtidige pensjonsytelser lineært over opptjeningstiden, og 

betrakter opptjente pensjonsrettigheter til de ansatte i løpet av en 

periode som årets pensjonskostnad. Introduksjon av en ny ytelsesplan 

eller en forbedring av nåværende ytelsesplan medfører endringer  

i pensjonsforpliktelsen. Dette blir kostnadsført lineært frem til 

effekten av endringen er opptjent. Innføring av nye ordninger eller 

endringer i eksisterende ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft 

slik at de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller endring 

i fripolise) resultatføres umiddelbart. Gevinst eller tap knyttet til 

innskrenkninger eller avslutning av pensjonsplaner er resultatført når 

dette skjer. Estimatavvik bokføres mot selskapets egenkapital slik at 

selskapets fulle pensjonsforpliktelser er vist i balansen.

 

Pensjonsforpliktelsen er beregnet med utgangspunkt i nåverdien  

av fremtidig kontantstrøm. 

 

Selskapets rett til tilbakebetaling av noen eller alt av tidligere kostnader 

knyttet til å avslutte en ytelsesplan er resultatført når, og bare da, tilbake-

betalingene er sikker. En egen eiendel er da oppført og målt til virkelig verdi.

 

Sluttvederlag
I noen land er selskapene forpliktet av lov til å yte sluttvederlag som 

følge av reduksjoner i arbeidsstyrken. Kostnader knyttet til sluttveder-

lag er avsatt når ledelsen har besluttet en plan som vil medføre reduk-

sjoner i arbeidsstryken og arbeidet med restruktureringen har startet 

eller at reduksjon i arbeidsstyrken er kommunisert til de ansatte.

Opsjoner
Selskapet har etablert en egenkapitalbasert opsjonsordning for ledende 

ansatte. Ordningen er bokført iht IFRS 2. Se notene for ytterligere detaljer.

 

1.18 Lån
Lån er regnskapsført til provenyet som blir mottatt, netto etter tran-

saksjonskostnader. Lånene blir deretter regnskapsført til amortiserte 

kostnader ved bruk av effektiv rente, hvor forskjellen mellom netto 

proveny og innløsningsverdi blir resultatført over låneperioden.

Balanseføring av lånekostnader oppstår når rentekostnadene løper un-

der byggeperioden til anleggsmiddelet. Balanseføring av lånekostnad-

ene gjøres frem til det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om 

kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig verdi blir det foretatt 

en nedskrivning. Lånekostnader blir resultatført når lånekostnaden 

oppstår. Lånekostnader blir balanseført i den grad disse er direkte 

relatert til kjøp, bygging eller produksjon av et anleggsmiddel. 

1.19 Offentlige tilskudd
Tilskudd fra myndighetene blir ikke regnskapsført før det foreligger 

rimelig sikkerhet for at selskapet vil møte betingelsene som er fastsatt 

i forbindelse med mottak av tilskuddet. Regnskapsføring av tilskuddet 

utsettes og amortiseres over perioden kostnadene knyttet til det 

tilskuddet er ment for oppstår. Tilskudd blir regnskapsført som fradrag 

i den kostnad tilskuddet er ment å dekke. Tilskudd som mottas for kjøp 

av anleggsmidler balanseføres.

 

1.20 Inntektsskatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Utsatt 

skatt/skattefordel er beregnet på alle forskjeller mellom regnskaps-

messig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av:

• utsatt skatt som oppstår som følge av goodwillavskrivninger som 

ikke er skattemessig fradragsberettiget

• midlertidige forskjeller relatert til investeringer i datterselskapet, 

tilknyttede selskaper eller joint-ventures da konsernet bestemmer 

når de midlertidige forskjellene vil bli reversert og da dette ikke er 

antatt å skje i overskuelig fremtid.

Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig at selska-

pet vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd til å nyttiggjøre 

skattefordelen. På hver balansedato foretar konsernet en gjennom-

gang av ikke regnskapsført utsatt skattefordel og dets regnskaps-

førte verdi. Selskapene regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført 
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utsatt skattefordel i den grad det har blitt sannsynlig at selskapet 

kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil selska-

pet redusere utsatt skattefordel i den grad selskapet ikke lenger kan 

nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på vedtatt frem-

tidig skattesats til de selskapene i konsernet hvor det har oppstått 

midlertidige forskjeller. 

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er regnskapsført uavhengig av når 

forskjellene vil reverseres. Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres 

opp til nominell verdi og er klassifisert som finansielt anleggsmiddel 

(langsiktig forpliktelse) i balansen.

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapi-

talen i den grad dette relaterer seg til forhold som er regnskapsført 

direkte mot egenkapitalen.

 

Betalbar skatt og utsatt skatt/skattefordel er målt til skattesatsen 

som relaterer seg til opptjent, ikke distribuert egenkapital.  

Skatteeffekter av utbytte hensyntas når selskapet har pådratt seg  

en forpliktelse til å dele ut utbytte.

1.21 Nedskrivning av eiendeler
Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter er gjennomgått for verdifall på hver balansedato.

Finansielle eiendeler vurdert til amortisert kost blir nedskrevet når det 

er sannsynlig at selskapet ikke vil inndrive alle beløp beroende på 

kontraktuelle forhold på lån, fordringer eller ‘holde til forfall’ investe-

ringer. Nedskrivningsbeløpet resultatføres. Reversering av tidligere 

nedskrivninger er regnskapsført når en nedgang i nedskrivningsbehovet 

kan relateres til en hendelse etter nedskrivning er gjennomført. En slik 

reversering er presentert som inntekt. Men en økning i balanseført verdi  

er kun regnskapsført i den grad den ikke overstiger hva amortisert kost 

ville ha vært dersom nedskrivning ikke hadde vært gjennomført.

For finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg, blir  

akkumulert gevinst eller tap som tidligere er ført direkte mot 

egenkapitalen resultatført i den perioden det foreligger objektiv 

informasjon om verdifall. Den delen av gjeldsinstrumentet som kan 

inndrives er vurdert til virkelig verdi av fremtidig kontantstrøm 

diskontert med en rente som tilsvarer avkastning på en lik finansiell 

eiendel. En reversering av en tidligere nedskrivning blir regnskaps-

ført når det foreligger ny objektiv informasjon om en hendelse relat-

ert til tidligere nedskrivning. Reversering av tidligere nedskrivning 

føres direkte mot egenkapitalen for egenkapitalinstrumenter, men 

resultatføres for andre finansielle eiendeler. 

Andre eiendeler
Det blir foretatt vurdering av nedskrivning av andre eiendeler når 

det foreligger indikasjon på verdifall. Hvis balanseført verdi til en 

eiendel er høyere enn gjenvinnbart beløp, blir det foretatt en ned-

skrivning over resultatet. I den grad nedskrivningen relaterer seg  

til bygninger som er vurdert til takst, blir en nedskrivning regnskaps-

ført som en nedgang i andre reserver  i den grad nedskrivningen ikke 

er større enn oppskrivningsfondet knyttet til bygningen. Gjenvinnbart 

beløp  er det høyeste av netto salgspris og diskonterte kontantstrøm 

fra fortsatt bruk. Netto salgspris er beløpet som kan oppnås ved salg 

til uavhengig tredjepart fratrukket salgskostnader. Gjenvinnbart beløp 

fastsettes separat for alle eiendeler, men dersom dette ikke er mulig, 

sammen med enheten eiendeler tilhører.

Med unntak av goodwill blir nedskrivning resultatført i tidligere peri-

oder reversert når det foreligger informasjon om at nedskrivnings-

behovet ikke lenger eksisterer eller at nedskrivningsbehovet ikke  

er like stort lenger. Reverseringen er regnskapsført som inntekt eller 

økning i andre reserver. Dog, vil reversering ikke bli foretatt dersom 

reverseringen medfører at regnskapsført verdi vil overstige hva regn-

skapsført verdi ville ha vært med normale avskrivningsperioder.

1.22 Segment
For ledelsesformål er konsernet organisert i to ulike forretningsom-

råder etter produkt/tjenestespekter. Forretningsområdene utgjør 

basisen for primær segment rapportering. Finansiell informasjon 

vedrørende segmenter og geografisk fordeling er presentert i note 2.

I segmentrapporteringen er internfortjeneste ved salg mellom de 

ulike segmentene eliminert.

1.23 Betingede forpliktelser og eiendeler
Med betingede forpliktelser menes 

(i)  mulige forpliktelser som følge av tidligere hendelser  

hvor forpliktelsens eksistens avhenger av fremtidige hendelser

(ii)  forpliktelser som ikke er regnskapsført fordi det  

ikke er sannsynlig at den vil medføre utbetaling

(iii)  forpliktelser som ikke kan måles med tilstrekkelig pålitelighet

Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet.  

Det er opplyst om vesentlig betingede forpliktelser med unntak av 

betingede forpliktelser hvor sannsynligheten for forpliktelsen er lav.

En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opp-

lyst om dersom det foreligger en viss sannsynlighet at en fordel vil 

tilflyte konsernet.

1.24 Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon om selskapets posisjoner på balansedagen er hensyn-

tatt i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker 

selskapets posisjon på balansedagen, men som vil påvirke selskapets 

posisjon i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

1.25 Bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet
Utarbeidelsen av årsregnskapet er gjort i overenstemmelse med IFRS 

(International Reporting Financial Standards). Dette medfører at 

ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eien- 

deler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forplik-

telser. Dette gjelder særlig inntektsføring av langsiktige tilvirkning-

sprosjekter (note 19) og vurdering av goodwill (note7). Fremtidige 

hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Endringene vil bli 

regnskapsført når en med sikkerhet kan fastsette nye estimat.

1.26 IFRS og IFRIC fortolkninger ennå ikke trådt i kraft
Konsernet har ikke implementert følgende IFRS- og IFRIC-fortolk-

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

 
Endring til IFRS 2 Aksjebasert betaling –  
Group Cash-settled Share-based Payment Transactions  
Endringene i IFRS 2 medfører mer veiledning knyttet til aksjebasert 

betaling gjort opp i kontanter. Også definisjonen av aksjebasert 

betaling er noe endret. Veiledningen i IFRIC 8 Virkeområdet for IFRS 2 og 

IFRIC 11 IFRS 2 – Transaksjoner med konsernets aksjer og egne aksjer 

innarbeides i standarden og IFRIC 8 og 11 trekkes tilbake. Ikrafttre-

delsestidspunkt for endringen er satt til 1. januar 2010, men den er 
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fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer å anvende endringen 

fra og med 1. januar 2010.

 

IFRS 3 (revidert) Virksomhetssammenslutninger
I forhold til gjeldende IFRS 3 medfører den reviderte standarden 

enkelte endringer og presiseringer som gjelder anvendelsen av 

oppkjøpsmetoden. Konkrete forhold som berøres er blant annet 

goodwill ved trinnvise oppkjøp, minoritetsinteresser og betingede 

vederlag.  Oppkjøpsutgifter ut over emisjons- og låneopptaksutgifter 

skal kostnadsføres etter hvert som de pådras. Ikrafttredelsestids-

punktet for revidert IFRS 3 er satt til 1. juli 2009. Konsernet planleg-

ger å anvende IFRS 3 (R) fra og med 1. januar 2010. 

 

IFRS 9 Financial instruments
IFRS 9 erstatter klassifikasjons- og målereglene i IAS 39 Finansielle 

instrumenter – innregning og måling for finansielle instrumenter.  

Etter IFRS 9 skal finansielle eiendeler som inneholder vanlige lånev-

ilkår regnskapsføres til amortisert kost, med mindre en velger å føre 

dem til virkelig verdi, mens andre finansielle eiendeler skal regns-

kapsføres til virkelig verdi. Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 9 er 

satt til 1. januar 2013, men standarden er fortsatt ikke godkjent av EU. 

Konsernet forventer å anvende standarden fra og med 1. januar 2013.

 

IAS 24 (revidert) Opplysninger om nærstående parter
I forhold til gjeldende IAS 24 har den reviderte standarden en klar- 

gjøring og forenkling av definisjonen av nærstående parter. Den revi- 

derte standarden gir også noen lettelser i kravene til tilleggsopp-

lysninger for offentlige virksomheter. Ikrafttredelsestidspunktet er 

satt til 1. januar 2011, men endringen er fortsatt ikke godkjent av EU.  

Konsernet forventer å anvende revidert IAS 24 fra og med 1. januar 2011.

 

IAS 27 (revidert) Konsernregnskap og separat finansregnskap
I forhold til gjeldende IAS 27 gir den reviderte standarden mer 

veiledning knyttet til regnskapsføring av endret eierandel i dat-

terforetak og utgang datterforetak. Innføringen av den reviderte 

standarden innebærer at når konsernet mister kontroll med et dat-

terforetak skal den eventuelle gjenværende eierandel i det tidligere 

datterforetaket måles til virkelig verdi og gevinsten eller tapet 

innregnes i resultatregnskapet. Videre endres dagens regler knyttet 

til fordeling av tap mellom majoritet og minoritet slik at underskudd 

skal belastes ikke-kontrollerende eierinteresser (minoritetsinter-

esser) selv om balanseført verdi av minoritetsinteressen blir negativ. 

Ikrafttredelsestidspunktet er 1. juli 2009. Konsernet planlegger å 

anvende IAS 27 (R) fra og med 1. januar 2010. 

 

Endring til IAS 32 Finansielle instrumenter –  
presentasjon - Classification of Rights Issues
Endringen i IAS 32 innebærer at tegningsretter utstedt i annen 

valuta enn foretakets funksjonelle valuta skal kunne klassif iseres 

som egenkapitalinstrumenter. Ikrafttredelsestidspunkt er satt til 

1. februar 2010. Konsernet forventer å anvende endringene fra og 

med 1. januar 2011.

 

Endring til IAS 39 Finansielle instrumenter –  
innregning og måling - Eligible Hedged Items
Endringene i IAS 39 innebærer en klargjøring av reglene når et 

finansielt instrument (sikringsobjekt) er sikret med henhold til 

utvalgte risikoer eller komponenter av kontantstrømmer. De vedtatte 

endringene gir i første rekke ytterligere retningslinjer for sikring av 

ensidig risiko (sikring med opsjoner) og sikring av inflasjonsrisiko, 

men klargjør også retningslinjene om at de utpekte risikoene og 

kontantstrømmene må være identifiserbare og pålitelig målbare. 

Ikrafttredelsesdato er 1. juli 2009. Konsernet planlegger å anvende 

endringen i IAS 39 fra og med 1. januar 2010. 

 

IFRIC 12 Tjenesteutsettingsordninger
IFRIC 12 gjelder offentlige tjenestebevillinger knyttet til infrastruk-

tur gitt til private sektor når den offentlige myndigheten regulerer 

eller kontrollerer hvilke tjenester som ytes, til hvem tjenestene skal 

ytes og til hvilken pris. Tolkningen regulerer hvordan slike ordninger 

skal regnskapsføres. Tolkningen har ikrafttredelsestidspunkt 29. mars 

2009. Konsernet planlegger å anvende IFRIC 12 fra 1. januar 2010.

 

Endring til IFRIC 14 IAS 19 – begrensninger av en netto ytelses-
basert pensjonseiendel, minstekrav til finansiering og samspillet 
mellom dem – Prepayments of a Minimum Funding Requirement
Endringen innebærer at foretak som har minimumskrav til funding av 

en pensjonsordning vil ha anledning til å behandle forskuddsbetaling 

av premiekrav i en ytelsesbasert pensjonsordning som en økonomisk 

fordel. Etter endringen vil slike forskuddsbetalinger kvalifisere for 

balanseføring. Endringen til IFRIC 14 har ikrafttredelsestidspunkt 1. 

januar 2011, men er fortsatt ikke godkjent av EU. Konsernet forventer 

å anvende endringen fra 1. januar 2011.

 

IFRIC 15 Avtaler om bygging av fast eiendom
Tolkningen omhandler inntektsføring av eiendomsprosjekter, og gir 

veiledning om hvorvidt et byggeprosjekt er innenfor IAS 11 Anleggs-

kontrakter eller IAS 18 Driftsinntekter.  Endringen innebærer at en 

rekke prosjekter ikke lenger vil kunne anses som anleggsprosjekter 

etter IAS 11 Anleggskontrakter, og at man dermed ikke kan anvende 

løpende avregnings metode for regnskapsføring av prosjektene. 

Tolkningen er godkjent av EU, og har ikrafttredelsestidspunkt 1. 

januar 2010. Konsernet vil anvende IFRIC 15 fra 1. januar 2010.

 

IFRIC 16 Sikring av en nettoinvestering  
i en utenlandsk virksomhet 

Tolkningen omhandler regnskapsføring av sikring av valutaeksponer-

ing knyttet til nettoinvestering i utenlandske enheter. Fortolkningen 

klargjør hvilke typer sikringer som vil kunne kvalifisere for sikrings-

vurdering og hvilke risikoer som vil kunne sikres. Tolkningen har 

ikrafttredelsestidspunkt 1. juli 2009. Konsernet vil anvende IFRIC 16 

fra 1. januar 2010.

 

IFRIC 17 Distributions of Non-cash Assets to Owners
Tolkningen omhandler regnskapsføring av utdelinger til eiere som gjøres 

opp i andre eiendeler enn kontanter. Tolkningen har ikrafttredelsestids-

punkt 1. november 2009. Konsernet vil anvende IFRIC 17 fra 1. januar 2010.

 

IFRIC 18 Transfers of Assets from Customer  
Tolkningen gjelder regnskapsføring hos selger når kunden overdrar 

varige driftsmidler til selger som en del av avtalen. Selger skal regn-

skapsføre driftsmidlet til virkelig verdi og inntektsføre verdien i tråd 

med den underliggende substansen i overdragelsen. Tolkningen har 

ikrafttredelsestidspunkt 1. november 2009. Konsernet vil anvende 

IFRIC 18 fra 1. januar 2010. 

IFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities  
with Equity Instruments
Tolkningen gir veiledning for regnskapsføring av transaksjoner når et 

selskap gjør opp hele eller deler av finansielle forpliktelser ved utstedelse 

av egenkapitalinstrumenter, og gjelder når gjeldskonverteringen skjer 

som følge av en reforhandling av låneavtalen. Tolkningen har ikraft-
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tredelsestidspunkt 1. juli 2010, men er fortsatt ikke godkjent av EU. 

Konsernet forventer å anvende IFRIC 19 fra 1. januar 2011.

 

IASB’s årlige forbedringsprosjekt
Gjennom sitt årlige forbedringsprosjekt har IASB vedtatt endringer 

i en rekke standarder. Disse endringene trer i kraft med virkning for 

regnskapsåret 2010. Endringene er fortsatt ikke godkjent av EU. 

IFRS 2 Aksjebasert betaling:
Innskudd av virksomhet ved etablering av felles kontrollert enhet 

og virksomhetssammenslutninger under samme kontroll er utenfor 

virkeområdet til IFRS 2.

IFRS 5 Anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet:
Det tas inn presisering om at det kun er opplysningskravene i IFRS 5 

som gjelder for anleggsmidler holdt for salg og avviklet virksomhet. 

Opplysningskrav i andre standarder gjelder ikke med mindre det frem- 

går særlig at de også gjelder for eiendeler og virksomheter som inn-

går i virksområdet til IFRS 5.

IFRS 8 Driftssegmenter:
Det tas inn presisering om at det bare er segmenteiendeler og gjeld 

som rapporteres særlig for interne beslutningsformål som det må 

opplyses om i segmentinformasjonen.

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap:
Det tas inn en presisering om at dersom långiver til enhver tid har 

rett til å konvertere et konvertibelt lån til egenkapital, påvirker  

det ikke klassifiseringen av lånet.

IAS 7 Kontantstrømoppstillingen:
Det tas inn en presisering om at bare utgifter som balanseføres  

skal inngå i kontantstrøm fra investeringsaktiviteter.

IAS 17 Leieavaler:
Den særlige omtalen av kriterier for klassifisering  

som finansiell leieavtale for tomter tas ut.

IAS 18 Driftsinntekter:
Det tas inn mer veiledning til vurdering av om et selskap er agent 

eller selger på egen regning og risiko som prinsipal. 

IAS 36 Verdifall på eiendeler:
Det tas inn en presisering om at driftssegment er det høyeste nivået 

en kan allokere goodwill til i en virksomhetssammenslutning.

IAS 38 Immaterielle eiendeler:
Det tas inn en presisering om at dersom en immateriell eiendel kun er 

identifiserbar sammen med en annen immateriell eiendel, kan de to pre-

senteres som én eiendel forutsatt at brukstiden er tilnærmelsesvis lik.

IAS 39 Finansielle instrumenter – innregning og måling: 
Det tas inn en presisering om at en forskuddsbetalingsopsjon anses 

å være nært knyttet til vertskontrakten når utøvelsesprisen er 

tilnærmelsesvis lik nåverdien av gjenstående rentebetalinger i verts-

kontrakten. Det tas inn en presisering om at unntaket for avtaler 

mellom overtaker og overdrager i virksomhetssammenslutninger 

som vedrører fremtidige overdragelser av eiendeler i målselskapet, 

kun gjelder terminkontrakter.

Det tas inn en presisering om at gevinster og tap på instrumenter i  

kontantstrømsikringer der den forventede fremtidige kontantstrømmen 

vil lede til balanseføring av et finansielt instrument, først skal resultat-

føres når de sikrede fremtidige kontantstrømmene påvirker resultatet.

IFRIC 9 Revurdering av innebygde derivater:
Det tas inn en presisering om at IFRIC 9 ikke gjelder revurdering  

av innebygde derivater i virksomhetssammenslutninger mellom 

selskaper under samme kontroll eller ved etablering av felles  

kontrollerte enheter.

IFRIC 16 Sikring av en nettoinvestering 
i en utenlandsk virksomhet:
Det tas inn en presisering om at sikring av nettoinvesteringer i uten-

landske enheter kan gjennomføres ved hjelp av sikringsinstrumenter 

i ethvert konsernselskap. Det er således ikke krav om at morselskapet 

selv anskaffer sikringsinstrument.

Det forventes ikke at implementering av endringene listet opp ovenfor 

vil få vesentlig effekt på konsernregnskapet på tidspunktet for 

 implementering.
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OPTECH INTECH
2009 2008 2007 2009 2008 2007

Driftsinntekter  328 159  399 163  343 302  271 187  467 362  517 522 

Driftskostnader  334 232  374 084  307 673  276 640  439 695  466 361 

Driftsresultat før avskrivninger
og amortisering (EBITDA)  -6 074  25 079  35 629  -5 453  27 667  51 161 
Avskrivning og amortisering  23 071  21 728  14 852  7 794  7 744  6 762 

Driftsresultat (EBIT)  -29 145  3 351  20 777  -13 247  19 923  44 399 

Eiendeler  409 372  407 603  400 612  207 163  268 608  284 164 

Gjeld  327 822  269 298  231 331  32 073  97 318  117 003 

Investeringer i perioden  28 257  19 906  13 426  2 052  7 793  14 276 

TOTAL
2009 2008 2007

Driftsinntekter  599 345  866 525  860 824 
Driftskostnader  610 872  813 779  774 034 
Driftsresultat før avskrivninger
og amortisering (EBITDA)  -11 527  52 746  86 790 
Avskrivning og amortisering  30 866  29 472  21 615 
Driftsresultat (EBIT)  -42 392  23 274  65 176 

Eiendeler  616 535  676 211  684 775 

Gjeld  359 895  366 616  348 333 

Investeringer i perioden  30 309  27 699  27 702 

2009
Geografiske segmenter  Norge  Chile  Canada  Skottland  Island  Andre  Sum 
Driftsinntekter  323 841  50 601  55 975  48 846  31 855  88 227 599 345
Eiendeler  411 850  98 586  27 728  23 404  20 975  33 992 616 535
Investeringer i perioden  17 225  5 941 –  6 037  368  738 30 309

2008
Geografiske segmenter  Norge  Chile  Canada  Skottland  Island  Andre  Sum 
Driftsinntekter  446 878  183 999  65 352  49 216  46 447  74 634 866 525
Eiendeler  378 014  170 951  43 955  35 859  24 075  23 357 676 211
Investeringer i perioden  22 385  1 779  941  617  1 594  382 27 699

2007
Geografiske segmenter  Norge  Chile  Canada  Skottland  Island  Andre  Sum 
Driftsinntekter  402 252  230 509  81 512  43 767  40 833  61 952 860 824
Eiendeler  388 201  162 659  50 561  38 888  29 705  14 761 684 776
Investeringer i perioden  21 074  3 758  796  375  1 313  386 27 702

Note 2  
Segmentinformasjon
Forretningsområder

OPTECH
Forretningsområdets hovedproduktgrupper er sentralfôringsanlegg, sensorikk, lys, nettvaskere, software og resirkuleringssystemer. Sentralfôrings-

anleggene transporterer fôr fra en sentral lokalitet og ut til merdene gjennom slanger. Teknologien er utviklet av AKVA group og blir styrt av et  

styringssystem som sammen med sensorikk sikrer optimal produksjonskontroll for oppdretteren. Lys og nettvaskere blir brukt for å optimalisere produk- 

sjonen. AKVA group er markedsleder innen lys- og nettvaskersystemer. AKVA group er gjennom Fishtalk software markedsleder innen programvare for 

styring av den biologiske produksjonen innen fiskeoppdrett. Resirkuleringssystemer blir brukt i tilknytning til landbasert fiskeoppdrett.

INTECH
Forretningsområdets hovedprodukter er Polarcirkel plastmerd, Wavemaster stålmerd og Akvamaster fôringsflåter.  

Selskapet leverer også rør og arbeidsbåter til både akvakultur og andre næringer.
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Godtgjørelse til konsernledelsen 2009 Lønn Pensjon Annet Bonus Opsjoner Sum
Knut Molaug, administrerende direktør og konsernsjef  1 326  49  175 –  40  1 590 
Trond Severinsen, markedsdirektør  935  49  143 –  18  1 145 
Jone Gjerde, driftsdirektør  1 039  49  11 –  17  1 116 
Patrick Dempster, daglig leder AKVA group North America  1 101 –  52 –  18  1 171 
Morten Nærland, finansdirektør  1 118 – – –  18  1 136 
Odd Martin Solem, daglig leder AKVA group Software  620  44  7 –  13  684 
Stig Martin Bø, salgsdirektør Nordic  711  37  137 –  5  890 
Jørgen Scheel, daglig leder AKVA group Denmark  855  26  10 – –  890 
David Thorburn, daglig leder AKVA group Scotland  539  38  88 – –  665 
Andrew Campbell, daglig leder AKVA group Chile  912 –  99 –  7  1 018 
Rolf Andersen, tidligere finansdirektør  1 084  49  11 –  22  1 166 

De norske konsernselskapene hadde et bonusprogram for alle ansatte i 2009. I henhold til programmet  

kunne maksimum bonus tilsvarende 2 månedslønner opptjenes basert på selskapets driftsresultat (EBIT). 

Lån og pantstillelser  
Konsernet har ikke gitt lån eller pantstillelser til medlemmer av styret eller til ledende ansatte per 31.12.

Aksjeopsjoner
Det ble etablert et nytt aksjeopsjonsprogram i 2006. Godtgjørelse knyttet til opsjoner en en teoretisk beregnet verdi basert på tidsverdi  

i opsjonsperioden. Det har ikke vært utøvelser av opsjoner i 2009 eller gjennomført noen utbetalinger i forbindelse med opsjonsprogrammet. 

Se note 14 for detaljer om tildeling av opsjoner til konsernledelsen samt note 21.

 
Godtgjørelse til konsernledelsen 2008 Lønn Pensjon Annet Bonus Opsjoner Sum
Knut Molaug, administrerende direktør og konsernsjef  1 334  47  179  150  27  1 737 

Rolf Andersen, finansdirektør  1 081  47  27  150  15  1 320 

Trond Severinsen, markedsdirektør  899  47  176  150  12  1 284 

Jone Gjerde, driftsdirektør  999  47  25 –  13  1 084 

Patrick Dempster, daglig leder AKVA group North America  1 055 –  35 –  12  1 102 

Morten Nærland, daglig leder Chile  1 075 – – –  12  1 087 

Honorar til selskapets styre Funksjon 2009 2008 2007
Amund Skarholt Styreleder  125  -    -   

Anne Breiby Styrets nestleder  190  168  125 

Thorhild Widvey Styremedlem  125  125  125 

Frode Teigen Styremedlem  63  -    -   

Thore Michalsen Styremedlem  140  140  140 

Ingvild Andersen Styremedlem  30  28  -   

Kjell A. Corneliussen Styremedlem  30  18  -   

Knut Drange Styremedlem  30  18  -   

Steven Morell Fratrådt styremedlem  125  250  250 

Arne Økland Fratrådt styremedlem  70  140  140 

Kenneth Idland Fratrådt styremedlem  -    15  30 

Jens Christian Hernes Fratrådt styremedlem  -    15  30 

Ian Lozano Fratrådt styremedlem  -    -    117 

Note 3  
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

Lønnskostnader 2009 2008 2007
Lønninger 164 925 171 861 134 327

Arbeidsgiveravgift 14 222 14 739 13 071

Pensjonskostnader 6 952 8 582 -4 133

Andre ytelser 12 248 13 823 13 546

Sum lønnskostnader 198 347 209 006 156 811

Antall ansatte ved årsslutt: 428 528 589

Gjennomsnittlig antall årsverk: 422 562 490
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Fastsettelse av  lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Hovedprinsippet bak selskapets lederlønnspolitikk er at basislønn skal fremme verdiskaping i selskapet og bidra til sammenfallende 

interesser mellom eierne og ledende ansatte.

 

Som ledende aktør innenfor sin næring, er AKVA group ASA avhengig av å tilby lønninger som kan rekruttere de dyktigste ledere.  

Det er styrets politikk at man for å sikre seg det best mulige lederskap må tilby lønninger på dette nivå som den enkelte er fornøyd med, 

og som er konkurransedyktige i et internasjonalt marked.

 

Styret har oppnevnt en kompensasjons komité som fungerer som et forberedende organ i forbindelse med styrets overordnede rolle  

ved fastsettelse av godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. 

Det er selskapets politikk at lederlønningene i all hovedsak skal komme til uttrykk i en fast månedslønn som reflekterer det nivå  

vedkommendes stilling og praksis innebærer. 

Basislønn til ledende ansatte består av en fast lønn som fastsettes på individuell basis.  

Fast lønn bestemmes ut fra følgende:

• Leders erfaring og kompetanse

• Ansvarsområde

• Konkurransesituasjon

 

Samlet verdi av variabel lønn skal normalt ikke overstige verdien av fast lønn. AKVA group ASA har en generell bonus-ordning for alle 

ansatt i Norge. AKVA group ASA innførte i 2006 et opsjonsprogram. Opsjoner tildeles både ledende ansatte og andre utvalgte ansatte.

 

Pensjonsordninger skal i utgangspunktet være de samme for ledere som fastsatt generelt for ansatte i virksomheten. 

 

Etterlønnsordninger som etableres ved fratreden, vil bli sett i sammenheng med konfidensialitetsklausuler og konkurransebegrensende 

klausuler i den enkeltes arbeidsavtale, slik at de kun kompenserer for slike begrensninger i vedkommendes adgang til å ta nytt arbeid. 

Etterlønnsordninger skal som utgangspunkt ha fradrag for inntekter på annet hold. AKVA group ASA benytter som et utgangspunkt ikke 

etterlønnsordninger uten særlig grunn.

  

Honorar til revisor 2009 2008 2007
Revisjonshonorar 1 323 1 794 1 690

Skattebistand 220 430 190

Attestasjonsbistand 32 20 20
Andre ytelser 498 527 1 760

Sum 2 073 2 771 3 660

Herav bokført mot oppkjøpskost ved oppkjøp av selskaper i 2008 – 568 1 483

Herav bokført mot egenkapital ifbm emisjoner – – – 

Revisjonshonorar inkluderer også honorar til revisor i de oppkjøpte selskapene.  Honorar til revisor er eksklusiv mva.

Offentlige tilskudd 2009 2008 2007 
Skattefunn 1 284 1 809 1 411

Norges Forskningsråd 2 137 1 801 85
Andre tilskudd 2 378 1 274 798

Total 5 799 4 844 2 294

Note 4  
Offentlig tilskudd  (Alle tall i NOK 1 000)
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Årets skattekostnad fordeler seg på: 2009 2008 2007 
Betalbar skatt  610  1 915  5 963 

Justering knyttet til tidligere år  1 138  403  -363 

Endring i utsatt skatt  -14 624  2 957  5 504 

Sum skattekostnad  -12 875  5 275  11 104 

Beregning av årets skattegrunnlag:
Resultat før skattekostnad  -52 003  10 792  63 113 

Permanente forskjeller  16 385  1 047  4 571 

Endring i midlertidige forskjeller  -12 908  -5 253  -40 225 

Årets skattegrunnlag  -48 526  6 586  27 460 

Oversikt over midlertidige forskjeller:
Omløpsmidler  -5 640  -3 805  -2 557 

Anleggsmidler  50 850  -485  -4 046 

Avsetning etter god regnskapsskikk  -2 504  -4 447  -1 939 

Pensjoner  -1 655  -2 250  -1 512 

Fremførbart underskudd  -113 321  -68 298  -94 406 

Annet  -46 757  409  9 670 

Sum  -119 028  -78 875  -94 790 

Beregnet utsatt skattefordel  -31 661  -21 164  -25 988 

Utsatt skattfordel ikke balanseført  6 830  7 553  5 218 

Balanseført utsatt skattefordel  -24 831  -13 610  -20 770 

Konsernet har et skattemessig fremførbart underskudd på MNOK 113,3 hvor alt kan fremføres uten tidsbegrensning og motregnes  

mot skattemessige overskudd i de selskap hvor de fremførbare underskuddene har oppstått. Den balanseførte utsatte skattefordelen er 

sannsynliggjort gjennom fremtidig inntjening eller skattetilpasning.

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt: 2009 2008 2007 
28 % skatt av resultat før skatt  -14 561  3 022  17 672 

Permanente forskjeller (28%)  4 588  293  1 280 

Forskjell mellom norsk og utenlandske skatteprosenter  -3 757  -778  -1 550 

Skatteeffekt av emisjonskostnader bokført mot egenkapital  -   – – 

Justering knyttet til tidligere år  1 138  403  -363 

Endring i ikke-balanseført utsatt skattefordel  -284  2 336  -5 935 

Beregnet skattekostnad  -12 875  5 275  11 104 

Effektiv skattesats (Skattekostnad i forhold til res. før skatt) 24,8 % 48,9 % 17,6 %

Tidspunkt for utløp av fremføringsrett for skattemessige underskudd i konsernet
2010 – 

2011 – 

2012 – 

2013 – 

2014 – 

2015 – 

2016 – 

2017 – 

2018 – 

Andel uten tidsbegrensning på fremføringsrett  -113 321 

Total  -113 321 

Rundt 2/3 av fremførbare skattemessige underskudd uten tidsbegrensning og hvor det er balanseført en utsatt skattefordel er knyttet 

til konsernselskaper under norsk beskatning. Det er forventet at selskapene i konsernet har skattemessige overskudd i de kommende år 

og at fremførbare underskudd kan bli motregnet mot disse skattemessige overskuddene.

Note 5  
Skatt  (Alle tall i NOK 1 000)
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2009 2008 2007 
Ordinært resultat/ årsresultat -39 128 5 517 52 009

Antall utestående aksjer per 31.12. 17 222 869 17 2 22 869 17 222 869

Tidsveid antall ordinære aksjer 17 222 869 17 222 869 17 222 869

Fortjeneste pr aksje (NOK) -2,27 0,32 3,02

Utvannet antall aksjer 17 222 869 17 222 869 17 271 167

Utvannet fortjeneste per aksje -2,27 0,32 3,01

Beregningen av antall utvannede aksjer er basert på opsjonsprogrammet som ble introdusert i 2006 og antall opsjoner som er “in the money” 

ved utgangen av året. Per 31.12. 2009 var antall utvannede aksjer tilsvarende antall ordinære aksjer. Se note 21 Opsjoner til ansatte.

2009 Goodwill
Utviklings-

kostnader
Patenter og produkt-

rettigheter             Sum
Anskaffelseskost per 01.01.  164 668  43 127  112 783  320 578 

Tilgang i løpet av året –  15 700  7  15 707 

Revaluering  -7 804 –  -2 179  -9 983 

Avgang i løpet av året  -1 603 – –  -1 603 

Anskaffelseskost per 31.12.  155 261  58 826  110 611  324 699 

Akkumulerte avskrivninger per 01.01.  395  20 828  61 039  82 262 

Revaluering –  -45  43  -2 

Avskrivning i løpet av året –  9 846  9 454  19 299 

Akkumulert avskrivning salg –  2 008  2 042  4 050 

Akkumulerte avskrivninger per 31.12.  395  32 637  72 577  105 609 

Balanseført verdi per 31.12.  154 866  26 190  38 034  219 090 

2008
Anskaffelseskost per 01.01.  138 672  32 735  95 722  267 129 

Tilgang relatert til investering i datterselskap  33 245  1 100  19 435  53 780 

Tilgang i løpet av året –  9 136  1 035  10 171 

Revaluering  -7 249 –  -3 410  -10 659 

Avgang i løpet av året – – – – 

Anskaffelseskost per 31.12.  164 668  42 970  112 783  320 422 

Akkumulerte avskrivninger per 01.01.  395  15 010  47 689  63 094 

Akkumulert avskrivning salg – – – – 

Avskrivning i løpet av året –  5 819  13 350  19 168 

Akkumulerte avskrivninger per 31.12.  395  20 828  61 039  82 262 

Balanseført verdi per 31.12.  164 273  22 142  51 744  238 159 

2007
Anskaffelseskost per 01.01.  93 695  12 782  35 985  142 462 

Tilgang relatert til investering i datterselskap  44 977  9 629  59 483  114 089 

Tilgang i løpet av året –  10 324  254  10 578 

Avgang i løpet av året – – – – 

Anskaffelseskost per 31.12.  138 672  32 735  95 722  267 129 

Akkumulerte avskrivninger per 01.01.  395  2 486  9 569  12 450 

Akkumulerte avskrivninger per 01.01. oppkjøpte selskap –  7 841  29 049  36 890 

Akkumulert avskrivning salg – – – – 

Avskrivning i løpet av året –  4 683  9 071  13 754 

Akkumulerte avskrivninger per 31.12.  395  15 010  47 689  63 094 

Balanseført verdi per 31.12.  138 277  17 725  48 033  204 035 

Note 6  
Fortjeneste pr aksje  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 7  
Immaterielle eiendeler  (Alle tall i NOK 1 000)
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Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden for anleggsmidlene er beregnet til: 

forskning og utvikling 3–5 år, patenter 20 år, varemerker 5 år og produktrettigheter 5–10 år.

Goodwill: 
Etter oppkjøp av Polarcirkel, Wavemaster, Maritech, UNI Aqua og Idema er AKVA group ASA en ledende leverandør med sterk markeds-

posisjon i en næring som baserer seg på fornybare ressurser. Se nedskrivningstest goodwill under.

Utviklingskostnader:
Selskapet aktiverer utviklingskost på software og andre produkter som er forventet å skape fremtidige inntekter og som møter kriteriene  

for aktivering i IAS 38. Se også note 8.

Patenter og produktrettgheter:
Anskaffelseskost er relatert til kjøpene av Superior Systems AS (2001), Vicass (2002), CameraTech AS (2004), Ocean Service Log (2004), 

Polarcirkel/Wavemaster (2006), Maritech/UNI Aqua (2007) og Idema Aqua (2008). 

Impairment test av goodwill:
Immaterielle eiendeler med ikke fastsatt levetid og goodwill blir ikke amortisert. Virkelig verdi på disse eiendelene blir imidlertid testet 

årlig. Kjøpt goodwill anskaffet ved oppkjøp av andre selskaper har blitt allokert til følgende kontantstrøm genererende enheter: 

Bokført verdi av goodwill: 2009 2008 2007 
OPTECH
Programvare og IT-service 22 657 27 638 39 921

Uni resirkulering 16 552 19 458 10 049

Idema 26 621 26 621 0

INTECH
Plastmerd 49 418 49 418 49 271

Stålmerd 39 618 41 138 39 036

Total 154 866 164 273 138 277

Virkelig verdi av de ulike kontantstrøm genererende enheter er fastsatt ved estimering av kontantstrømmer basert på styregodkjente 

budsjetter. Etter skatt diskonteringsrater benyttet ved beregning av nåverdi av estimerte kontantstrømmer er 10,1-10,4%. 

Kontantstrømmer utover en femårsperiode er beregnet ved å benytte en vekstrate på 2.5%, hvilket er et konservativt estimat for vekst i 

akvakulturnæringen.

Nøkkelforutsetninger benyttet ved beregningen:
• Brutto margin – ratene er med små justeringer basert på oppnådde bruttomarginer de siste 3 år

• Diskonteringsrate – 10,1–10,4%

• Råvarepriser – det er forventet at endringer i råvareprisene i den nærmeste perioden vil bli reflektert i markedsprisene på solgte 

varer og således ikke ha noen betydelig effekt på oppnådde bruttomarginer

• Markedsandeler gjennom perioden – beregningene er basert på forutsetning om at markedsandelen ikke vil endres vesentlig  

fra dato for beregning.

• Vekstrate - akvakulturnæringen forventer å ha en høy årlig vekst i de nærmeste årene. Den benyttede vekstraten på 2.5%  

er et konservativt estimat for denne veksten.

• På det nåværende tidspunkt gir lakseoppdrettsnæringen det viktigste grunnlaget for selskapets inntekter. På grunn av forventede 

sykliske svingninger i denne industrien,  kan vekstraten variere betydelig fra år til år.

Sensitivitetsanalyse ved endringer i forutsetninger IAS 36.134(f)
Med hensyn til vurdering av bruksverdi av de forskjellige kontantgenererende enhetene så mener ledelsen at ingen rimelige mulige 

endringer i noen av de ovenfor nevnte nøkkelforutsetninger vil medføre at bokført verdi av enhetene i vesentlig grad vil overstige gjen-

nvinnbart beløp. Maritech Island er muligens et unntak. De rådende økonomiske forhold på Island er utfordrende og øker usikkerheten 

rundt videre utvikling i selskapet. På tross av dette har selskapet gode økonomiske resultater hittil i 2010 og det er ingen indikasjoner 

om behov for å skrive ned verdien av goodwill knyttet til det islandske selskapet når konsernregnskapet blir godkjent. Selskapet har, til 

tross for de økonomiske forhold på Island, en sterk markedsposisjon og selskapet er på lengre sikt godt posisjonert til å dra nytte av 

forbedrede markedsforhold. En vekst i inntektene etter 2010 på kun 2% på Island sammen med en økning på 3% i kostnadene ville 

resultert i nedskrivning av goodwill knyttet til Maritech Island.
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Konsernet har i år kostnadsført MNOK 18,8 (MNOK 16,8 i 2007 og MNOK 8,9 i 2006) vedrørende  

forskning og utvikling på nye produkter og ny teknologi samt oppgraderinger av eksisterende produkter.  

Beløpet inkluderer ikke balanseførte utviklingskostnader iht IAS 38, for detaljer se note 7.

Varige driftsmidler, maskiner og inventar 2009
Bygg og

 eiendom
Driftsmidler,  

maskiner og inventar Total
Anskaffelseskost per 01.01.  6 318  81 903  88 221 

Tilgang kjøpte driftsmidler  -    16 707  16 707 

Revaluering  -    -926  -926 

Avgang solgte driftsmidler  -18  -23 805  -23 823 

Anskaffelseskost per 31.12.  6 300  73 880  80 180 

Akkumulerte avskrivninger per 01.01.  4 117  42 596  46 713 

Avskrivninger i løpet av året 128 11 438 11 566

Akkumulerte avskrivninger salg gjennom året –  -204  -204 

Akkumulerte avskrivninger per 31.12.  4 245  36 864  41 109 

Balanseført verdi per 31.12.  2 055  37 016  39 071 

Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. 
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til (i antall år):

> 10 3–10

Varige driftsmidler, maskiner og inventar 2008
Anskaffelseskost per 01.01. 5 182 65 331 70 513

Tilgang ifm oppkjøp av selskap 2 098 4 509 6 607

Tilgang kjøpte driftsmidler 213 16 782 16 995

Avgang solgte driftsmidler -1 175 -4 718 -5 893

Anskaffelseskost per 31.12. 6 318 81 903 88 221

Akkumulerte avskrivninger per 01.01. 3 979 32 539 36 518

Akkumulerte avskrivninger i oppkjøpte selskap 55 1 465 1 520

Avskrivninger i løpet av året 86 10 219 10 304

Akkumulerte avskrivninger salg gjennom året -3 -1 626 -1 629

Akkumulerte avskrivninger per 31.12. 4 117 42 596 46 713

Balanseført verdi per 31.12. 2 201 39 308 41 509

Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.  
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til (i antall år): > 10 3-10

Varige driftsmidler, maskiner og inventar 2007
Anskaffelseskost per 01.01. – 38 878 38 878

Tilgang ifm oppkjøp av selskap 5 182 11 327 16 509

Tilgang kjøpte driftsmidler – 18 561 18 561

Avgang solgte driftsmidler – -3 436 -3 436

Anskaffelseskost per 31.12. 5 182 65 331 70 513

Akkumulerte avskrivninger per 01.01. – 16 564 16 564

Akkumulerte avskrivninger i oppkjøpte selskap 3 894 8 725 12 619

Avskrivninger i løpet av året 85 7 776 7 861

Akkumulerte avskrivninger salg gjennom året – -526 -526

Akkumulerte avskrivninger per 31.12. 3 979 32 539 36 518

Balanseført verdi per 31.12. 1 203 32 792 33 995

Konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til (i år): > 10 3-10

Note 8  
Forskning og utvikling

Note 9  
Varige driftsmidler  (Alle tall i NOK 1 000)
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Datterselskap som er konsolidert i konsernregnskapet Anskaffelses-
tidspunkt

Forretnings-
kontor Eierandel StemmeandelFirma

AKVA group North America Inc. 1995 Canada 100 % 100 %

AKVA group Scotland Ltd. 1997 Skottland 100 % 100 %

AKVA group Software AS 1997 Norge 100 % 100 %

AKVA group Chile S.A. 1998 Chile 100 % 100 %

AKVA Ltd 1) 1998 Skottland 100 % 100 %

AKVA AS 2001 Norge 100 % 100 %

Feeding Systems Chile Ltda 2003 Chile 100 % 100 %

AKVAsmart Ltd. (Turkey) 2005 Tyrkia 100 % 100 %

Helgeland Plast AS 2006 Norge 100 % 100 %

Wavemaster Ltd 2006 Irland 100 % 100 %

Maritech ehf 2007 Island 100 % 100 %

Maritech Chile Ltda 2007 Chile 100 % 100 %

AKVA group Denmark A/S 2007 Danmark 100 % 100 %

AKVA group SEA 2008 Thailand 100 % 100 %

Idemaqua Chile Ltda 2008 Chile 100 % 100 %

1) Subsidiary of AKVA group Scotland Ltd

I løpet av året ble Idema Aqua AS og Maritech International AS fusjonert med AKVA group ASA. I samme periode ble AKVAsmart AS, 

CameraTech AS, AKVA Services AS og AKVA group Maritech AS (tidligere Maritech AS) fusjonert med AKVA group Software AS  

(tidligere Superior Systems AS). Idema Aqua UK Ltd og Maritech UK Ltd ble fusjonert med AKVA group Scotland i 2009. I Chile ble 

selskapene Wavemaster Maestranza Chile S.A. og Integración de Tecnologías Medioambientales S.A. fusjonert med AKVA group  

Chile S.A. i løpet av 2009. Selskapene Surefish Inc og Wavemaster Net Services  ble begge solgt i 2009.

Andre langsiktige investeringer Valuta Aksjekapital Antall aksjer Pålydende (NOK) Bokført verdi Eierandel
Centre for Aquaculture Competence AS NOK 450 150 1000 153 33 %

Blue Planet AS NOK 1 350 2 50 000 100 7 %

Total 253

Note 10  
Datterselskap  (Alle tall i NOK 1 000 hvis ikke annet er oppgitt)

Note 11  
Varer  (Alle tall i NOK 1 000)

2009 2008 2007 
Lager av råvarer (til anskaffelseskost) 45 273  28 691  21 873 

Lager av varer under tilvirkning (til anskaffelseskost) 8 510  15 483  23 673 

Lager egentilvirkede ferdigvarer (til netto salgsverdi) 62 465  98 233  73 205 

Sum 116 248  142 406  118 750 

Nedskriving av ukurante varer 1.1 1 017  700  2 276 

Nedskrivning av ukurante varer i løpetav året -52  317  -1 576 

Nedskriving av ukurante varer 31.12 965  1 017  700 

Nedskrivningen av ukurante varer per 31.12. er knyttet til ferdigvarelageret.
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Fordringer med forfall senere enn ett år 2009 2008 2007 
Andre langsiktige fordringer  816  2 208  1 854 

Sum  816  2 208  1 854 

Kundefordringer
Bokførte kundefordringer vises netto det vil si med fradrag for avsetning til tap på krav. Estimert tap på krav er:

2009 2008 2007 
Avsetning for tap på krav 1.1 5 767  4 163  1 700 

Økning avsetning ifbm oppkjøp i året –  135  559 

Kostnad tap på krav gjennom året 1 796 3 392 2 797

Benyttet -1 747 -1 923 -893

Reversert ubenyttet fra tidligere år – – –

Avsetning for tap på krav 31.12. 5 816  5 767  4 163 

Bokførte tap på krav gjennom året 1 747  1 923  893 

Endring av avsetning 49  1 468  1 904 

Sum kostnad tap på krav gjennom året 1 796  3 392  2 797 

Av konstaterte tap på kundefordringer var alt dekket av avsetning for tap på krav.

Det vises til note 18 for ytterligere informasjon om kreditt- og valutarisiko knyttet til kundefordringer.

Ved utgangen av året hadde konsernets kundefordringer følgende aldersfordeling:

Total  Ikke-forfalt 
 Forfalt  

< 30 dager 
 Forfalt  

31–60 dager 
 Forfalt  

61–90 dager 
 Forfalt  

> 91 dager 
Kundefordringer 2009  125 391  80 602 21 931 3 124 15 802 3 950

Kundefordringer 2008  171 100  81 920  33 922  13 388  33 496  8 374 

Kundefordringer 2007  188 217  117 897  33 272  14 989  17 647  4 412 

2009 2008 2007 
Bundne skattetrekksmidler utgjør: 3 372 5 391 3 887

Kassekredittlimit ved årets slutt 68 128 70 207 62 812

Trukket kassekreditt 47 336 51 808 4 371

Note 12  
Fordringer  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 13  
Bankinnskudd  (Alle tall i NOK 1 000)
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AKVA group ASA
Aksjekapitalen i selskapet er på MNOK 17,2 og består av 17,2 mill aksjer à kr. 1,-. Selskapet har kun èn aksjeklasse og samtlige aksjer har 

like rettigheter i selskapet.

20 største aksjonærer per 31.12. Antall aksjer Eierandel i %
Frode Teigen  5 257 832 30,5 %

SN-Invest AS  1 817 023 10,6 %

Arendals Fossekompani ASA  1 720 840 10,0 %

Skagen Vekst  1 059 200 6,1 %

Sociedad de Inversiones ABSO S.A.  798 635 4,6 %

Sociedad de Inversiones F y A S.A.  783 235 4,5 %

State Street Bank and Trust Co. (Nom)  663 300 3,9 %

RBC Dexia Investor Services Bank (Nom)  640 500 3,7 %

State Street Bank and Trust Co. (Nom)  564 000 3,3 %

Six Six AG  421 400 2,4 %

Havbruksconsult AS  332 157 1,9 %

Knut Molaug  313 928 1,8 %

Ole Molaug Eiendom AS  292 692 1,7 %

MP Pensjon  190 000 1,1 %

Gunnar Kluge  173 150 1,0 %

DnB NOR SMB Verdipapirfond  170 000 1,0 %

Ole Molaug  167 192 1,0 %

Danske Invest Vekst  126 800 0,7 %

Anne Helga Nedrebø  101 750 0,6 %

Ingrid Havrevoll  99 750 0,6 %

Øvrige  1 529 485 8,9 %

Totalt  17 222 869 100,0 %

Aksjer eiet av medlemmer av styret Antall aksjer Opsjoner
Frode Teigen 5 257 832 –

Anne Breiby (Kjerby AS) 5 000 –

Ingvild S. Andersen  1 276 –

Kjell Arne Corneliussen  200 –

Aksjer eiet av ledende ansatte Antall aksjer Opsjoner
Knut Molaug, administrerende direktør og konsernsjef  313 928  127 526 

Trond Severinsen, markedsdirektør  14 950  56 678 

Jone Gjerde, driftsdirektør  1 000  56 678 

Patrick Dempster, daglig leder AKVA group North America  200  56 678 

Morten Nærland, finansdirektør –  56 678 

Odd Martin Solem, daglig leder AKVA group Software –  14 170 

Stig Martin Bø, salgsdirektør Nordic –  10 627 

Jørgen Scheel, daglig leder AKVA group Denmark – –

David Thorburn, daglig leder AKVA group Scotland – –

Andrew Campbell, daglig leder AKVA group Chile –  21 254 

Rolf Andersen, tidligere finansdirektør  2 100  70 848 

Note 14  
Aksjonærer  (Alle tall i NOK 1 000)
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Pensjonsordningene i de norske selskapene i konsernet er innskuddsordninger hvor avtalt innskudd kostnadsføres løpende.

Foretakets forpliktelse er fullt ut innfridd ved tilskuddsbetalingen. Pensjonskostnadene er inkludert i lønnskostnader  

i resultatregnskapet

Innskuddsbasert pensjonsordning 2009 2008 2007 
Innskudd kostnadsført i løpet av året 3 061  3 365  2 410 

Ytelsesbasert pensjonsordning 2009 2008 2007 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  299  220  266 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 95  89  58 

Avkastning på pensjonsmidler – – –

Estimatavvik –  – –

Arbeidsgiveravgift * 44  32  -23 

Netto pensjonskostnad 437  340  301 

* Det negative beløpet er knyttet til en reduksjon i arbeidsgiveravgiften i Nord-Norge fra 2006 til 2007.

Virkelig avkastning på pensjonsmidler, ref IAS 19.120A, er ikke tilgjengelig. Se kommentar knyttet til AFP ordningen under.

2009 2008 2007 
Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12. 1 696  2 209  1 532 

Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12. – – –

Ikke resultatført virkning av estimatavvik –  – –

Arbeidsgiveravgift 150  205  144 

Netto pensjonsforpliktelse per 31.12. 1 846  2 414  1 676 

Endringer i nåverdien av netto pensjonsforpliktelse: 2009 2008 2007 
Beregnet pensjonsforpliktelse per 01.01. 2 414  1 676  13 238 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 95  89  58 

Årets resultatførte pensjonskostnad 342  252  243 

Premieinnbetalinger – – –

Effekt av oppkjøp gjennom året –  – –

Endret pensjonsordning i konsernselskap -1 006  397  -11 863 

Beregnet pensjonsforpliktelse per 31.12. 1 846  2 414  1 676 

I henhold til IAS 19.120A skal konsernet gi opplysninger om endringer i markedsverdien av pensjonsmidler.  

Siden konsernet ikke har andre ytelsesordninger enn en usikret AFP-ordning, er det ikke avsatt noen pensjonsmidler.

Konsernet forventer å betale MNOK 0,9 i tilskudd til ytelsesordningene for 2010.

En opplisting av fordeling av pensjonsmidler på ulike aktivaklasser i prosent, ref IAS 19.120A, er ikke tilgjengelig siden konsernets  

eneste ytelsesordninger er knyttet til en usikret AFP-ordning og det av denne grunn ikke er avsatt noen pensjonsmidler.

Økonomiske forutsetninger: 2009 2008 2007 
Diskonteringsrente 4,40 % 4,30 % 5,10 %

Forventet lønnsregulering 4,25 % 4,50 % 4,50 %

Forventet G-regulering 4,00 % 4,25 % 4,25 %

Forventet pensjonsøkning 4,00 % 4,25 % 4,25 %

Frivillig avgang < 40 år 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Frivillig avgang > 40 år 0,00 % 0,00 % 0,00 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når detgjelder demografiske faktorer.

Iht til norsk lov er selskapene i konsernet pålagt å ha en tjenestepensjonsordning for selskapenes ansatte. 

Konsernets eksisterende ordninger er iht til dette kravet.

Note 15 
Pensjoner  (Alle tall i NOK 1 000)
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Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2009 2008 2007 
Gjeld til kredittinstitusjoner 55 118  34 040  39 265 

Sum 55 118  34 040  39 265 

2009 2008 2007 
Gjeld sikret ved pant 199 839  145 428  115 293 

   

Pantsatte eiendeler: 2009 2008 2007 
Kundefordringer  125 391  70 000  65 785 

Varer  116 248  65 000  51 914 

Andre eiendeler  250 000  314 744  247 635 

Sum  491 639  449 744  365 334 

Avdragsplan langsiktig rentebærende gjeld
De kontraktsmessige netto avdrag på konsernets totale lån per 31.12. er som følger: 

Langsiktig gjeld
2010 –

2011 19 226

2012  25 377 

2013  25 377 

2014  25 377 

2015  25 377 

Etter 2014  29 916 

Sum  150 651 

Gjennomsnittlig lånerente 6,03 %

Den delen av det langsiktige lånet som forfaller innen et år er klassifisert som kortsiktig rentebærende gjeld.

Note 16 
Gjeld  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 17 
Poster som er slått sammen i regnskapet  (Alle tall i NOK 1 000)

2009 2008 2007 
Finansinntekter
Annen renteinntekt 1 418  3 156  4 567 

Agiogevinst 612  –    –   

Annen finansinntekt 51  623  1 573 

Sum finansinntekter 2 081 3 780 6 140

Andre finanskostnader
Rentekostnad 10 199 12 244 7 604

Agiotap –  2 082  283 

Annen finanskostnad 1 493 1 936 315

Sum finanskostnader 11 692 16 262 8 202

Andre driftskostnader
Husleie, materiell, inventar og vedlikehold 34 775  37 308  31 570 

Markedsføring, reiser og kommunikasjon 23 945  35 208  34 784 

Annet 24 649 26 738 14 313

Sum andre driftskostnader 83 369 99 255 80 667

Annen kortsiktig gjeld
Påløpte kostnader 13 970  11 719  12 142 

Garantiavsetning 4 057  3 066  2 417 

Andre kostnader 19 511  38 725  31 723 

Sum kortsiktig gjeld 37 537  53 510  46 282 
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Fastsettelse av virkelig verdi   
Virkelig verdi av finansielle eiendeler klassifisert som ‘tilgjengelig for salg’ og ‘holdt for handelsformål’ er fastsatt med referanse til 

børskursen på balansedagen. For ikke-noterte finansielle eiendeler har virkelig verdi blitt estimert ved bruk av verdsettelsesteknikker, 

basert på forutsetninger som ikke er underbygget av obeserverbare markedspriser.

Virkelig verdi av valuta terminkontrakter er fastsatt ved å benytte terminkursen på balansedagen. Virkelig verdi av valutaswapper er 

beregnet ved å ta nåverdien av fremtidige kontantstrømmer. Virkelig verdi av opsjoner er fastsatt ved bruk av opsjonsprisingsmodeller. 

For alle overnevnte derivater er virkelig verdi bekreftet av den finansinstitusjon som selskapet har inngått avtalene med. 

Følgende av selskapets finansielle instrumenter er ikke verdsatt til virkelig verdi: Kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, 

andre kortsiktige fordringer, kassekreditt, langsiktig gjeld og ‘holde til forfall investeringer’. 

Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter og kassekreditt er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at disse instrumentene 

har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til 

‘normale’ betingelser.

Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av rentebetingelser for gjeld med 

tilsvarende løpetid og kredittrisiko. 

For finansielle eiendeler og gjeld regnskapsført til balanseført verdi, er virkelig verdi beregnet som nåverdi av estimerte kontant-

strømmer diskontert med den rente som gjelder for tilsvarende gjeld og eiendeler på balansedagen. Dette gjelder:

–  Lån til ansatte (se note 3)

–  Depositum til utleier ved operasjonelle leieavtaler (se note 20.)

Virkelig verdi av ‘holde til forfall’ investeringer (med unntak av depositum som nevnt over) er fastsatt ved bruk av tilgjengelige markedspriser. 

Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle instrumenter.   

2009 2008
Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi

Finansielle eiendeler
Kontanter  58 161  58 161 47 883 47 883

Kundefordringer  125 391  125 391 171 100 171 100

Andre langsiktige fordringer  27 477  27 477 19 082 19 082

Andre finansielle anleggsmidler  816  816 2 208 2 208

Finansiell gjeld
Kassekreditt  47 336  47 336 51 808 51 808

Leverandørgjeld  85 750  85 750 107 730 107 730

Rentebærende gjeld:
Banklån  152 678  152 678 145 680 145 680

Forward currency-kontrakter  -2 475  -2 475 21 902 21 902

Valutarisiko
Som en del av den internasjonale virksomheten er konsernets eiendeler og forpliktelser samt den forventede fremtidige  

kontantstrømmen eksponert for endringer i valutakursene. Denne risiko er søkt redusert ved bruk av terminkontrakter.

Valutarisikoen er styrt av morselskapet i samarbeid med datterselskapene.

For å sikre verdien av poster i balansen denominert i fremmed valuta hadde konsernet følgende posisjoner gjennom terminkontrakter 

hvor alle kontrakter har forfall i 2010:

Valuta Kjøpt/solgt Netto valuta beløp
Amerikanske dollar USD Solgt  4 000 

Danske kroner DKK Solgt  5 000 

Britiske pund GBP Solgt  1 000 

Canadiske dollar CAD Solgt  –   

Euro EUR Solgt  200 

Chilenske pesos CLP Kjøpt  2 610 850 

Norske kroner NOK Kjøpt  71 980 

Tap og gevinst på terminkontraktene ovenfor føres direkte i resultateregskapet som finansielle poster.  Ved årets utgang var det bokført 

en urealisert gevinst på NOK 2 564 tusen. Kontraktene er ført basert på estimert ‘fair value’ verdsettelse.

Note 18 
Finansielle instrumenter og styring av risiko  (Alle tall i NOK 1 000)
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Siden konsernet har inntekter og kostnader denominert i ulike valutaer er netto verdien av fremtidige kontantstrømmer i fremmed 

valuta eksponert for endringer i valutakursene. Basert på konsernets policy på dette området er denne type risiko styrt gjennom bruk av 

terminkontrakter med den hensikt å redusere risikoen. Ved utgangen av året hadde konsernet følgende posisjoner i terminkontrakter for 

å sikre fremtidig forventet kontantstrøm (se under). De forventede kontantstrømmer som sikres er antatt å materialisere seg i første 

halvdel av 2010 og vil dermed bli tatt inn i regnskapet i samme period. Alle kontraktene har forfall i 2010.

Valuta Kjøpt/solgt Netto valuta beløp
Amerikanske dollar USD Kjøpt  55 

Britiske pund GBP Solgt  341 

Canadiske dollar CAD Solgt  2 922 

Euro EUR Kjøpt  1 608 

Chilenske pesos CLP Kjøpt  550 784 

Norske kroner NOK Kjøpt  802 

Ved utgangen av året var det bokført direkte mot egenkapitalen en valutagevinst på NOK 20 tusen i forbindelse med sikring av fremtidig  

kontantstrøm. Verdsettelsen av terminkontraktene er basert på estimert ‘fair value’.  Når den forventede kontantstrømmen går over til å 

bli en post i balansen eller faktisk finner sted, blir den bokførte gevinsten/tapet, som er ført direkte mot egenkapitalen reversert og 

inkludert i resultatregskapet sammen med den underliggende posten. Den ikke-effektive delen av sikringen er bokført som valuta tap 

eller gevinst under finansielle poster i resultatregnskapet.

Over tid kan ikke konsernet sikre seg mot endringer i valutakurser. Spesielt innen OPTECH området med leveranser av foringssystemer  

og sensorikk har konsernet en dominerende kostnadsbase i NOK og konsernet er således eksponert mot en styrking av kursen på norske 

kroner. I 2009 hadde konsernet et eksportsalg av nevnte produkter på 21 MNOK. En styrking av kursen på norske kroner med 10% ville 

resultert i en reduksjon i resultat før skatt på rundt 2,1 MNOK før eventuelle prisøkninger i markedet. Omtrent 1/3 av denne eksponering 

var knyttet til salg i GBP (salg i UK) og rundt 20% var knyttet til salg i USD og CLP (salg i Chile).

For å redusere valutarisiko knyttet til en styrking av norske kroner, arbeider konsernet aktivt for en mer fleksibel kostnadsstruktur for 

disse produktene. Konsernet har også valutarisiko knyttet til andre produkter, men for disse er innslaget av lokale kostnader høyere.

Renterisiko
Selskapets rentebærende gjeld er basert på en flytende rente og dette innebærer at rentebetalinger over tid vil variere i takt med 

endringer i rentenivået. Det meste av rentebærende gjeld er i norske kroner. For å redusere konsernets renterisiko er det selskapets 

strategi å ha et balansert forhold mellom låne- og egenkapitalfinansiering hensyntatt markedsrisikoen i industrien. Dersom netto  

rentebærende gjeld ved utgangen av året legges til grunn ville rentekostnaden i konsernet økt med 1,4 MNOK dersom lånerenten hadde 

vært 1 % høyere gjennom året.

Kredittrisiko
Deler av salget er kredittsalg hvor selskapet er eksponert for kredittrisiko mot kunden. Konsernet har generelt hatt lave tap på 

utestående fordringer. For større prosjekter er det vanligvis forskuddsbetalinger fra kunden og betalinger i forhold til fremdriften av 

prosjektene og dette forholdet reduserer kredittrisikoen mot kundene. I noen grad benytter konsernet seg også av finansielle instru-

menter for å redusere kredittrisikoen mot kunder. Se note 12 for informasjon om aldersfordeling av konsernets kundefordringer.

Markedsrisiko
Rundt 75% av konsernets salgsinntekter kom i 2009 fra produsenter av oppdrettslaks. For å redusere konsernets avhengighet av  

lakseoppdrett, har AKVA group fastlagt en strategi for å øke andelen av salgsinntekter knyttet til oppdrett av andre arter enn laks  

til 50% innen 2015.  På grunn av markedssvingninger i de ulike laksemarkedene kan inntektene varierere fra år til år. For akvakultur-

næringen generelt forventes det en høy vekst i overskuelig fremtid.

Endringer i salgsinntekter ville hatt følgende effekt på årsresultat etter skatt under forutsetning av at endring i salg ikke medfører 

endringer i bruttomarginene på produktene, at andre driftskostnader på kort sikt endrer seg med 50% av endring i salg samt at det 

benyttes en skatterate for konsernet på 25%:

Endring i 
salgsinntekter

Endring i årsresultat    
etter skatt/egenkapital

10 %  9 700 

5 %  4 850 

2 %  1 940 

-2 %  -1 940 

-5 %  -4 850 

-10 %  -9 700 

For evaluering av konsernets sensitivitet ved endringer i de forskjellige markedene vises det til informasjon i note 2 om markeds segmenter.
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Kapitalstruktur og egenkapital
Hovedformålet for konsernets forvaltning av kapitalstrukturen er å sikre at konsernet opprettholder en god kredittrating og dermed 

rimelige lånebetingelser hos långivere, som står i et rimelig forhold til den virksomhet som drives. 

Gjennom å sørge for gode forholdstall knyttet til egenkapital og gjeld vil konsernet støtte den virksomhet som drives, og dermed 

maksimere verdien av konsernets aksjer.

Konsernet forvalter sin kapitalstruktur og gjør nødvendige endringer i den basert på en løpende vurdering av de økonomiske forhold 

virksomheten drives under, og de utsikter man ser på kort og mellomlang sikt.

Forvaltning av kapitalstrukturen gjøres gjennom å justere utbytteandeler, gjøre tilbakekjøp av egne aksjer, nedsetting av aksjekapital 

eller å emittere nye aksjer. Ingen endringer av retningslinjer på dette området har funnet sted gjennom 2008 og 2009.

Konsernet følger opp sin kapitalstruktur ved å se på gjeldsgrad, som er definert som netto rentebærende gjeld dividert på egenkapital 

pluss netto rentebærende gjeld.

Netto rentebærende gjeld er definert som rentebærende gjeld (kort og lang) og leverandørgjeld minus kontanter. Egenkapital omfatter 

majoritetens egenkapital, innskutt og opptjent.

Beløp i NOK 1 000 2009 2008 
Rentebærende gjeld 200 015  197 488 

Kontanter og bank 58 161  47 883 

Netto rentebærende gjeld 141 853  149 604 

Egenkapital 256 640  309 595 

Total egenkapital og gjeld 398 494  459 200 

Gjeldsgrad 36 % 33 %

Inntekter og marginer på langsiktige anleggskontrakter registeres i henhold til løpende avregningsmetoden. Metoden inne- 

bærer at inntekter inkluderes iht fremdriften av arbeidet, mens eventuelle tap kostnadsføres fullt ut når disse er oppstått.

2009 2008 2007 
Total verdi på kontrakter under arbeid 124 002 264 413 210 494

Total salg inkludert fra kontrakter under arbeid 31.12. 44 316 197 122 110 949

Ikke fakturert utført arbeid inkludert som kundefordringer 22 951 22 954 6 907

Gjenværende produksjon på tapskontrakter 215 17 654 –

Note 19 
Anleggskontrakter  (Alle tall i NOK 1 000)
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Note 20 
Operasjonelle leieavtaler  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 21 
Opsjoner til ansatte (Alle tall i NOK 1 000)

Selskapet har inngått ulike operasjonelle leieavtaler for kontorer, maskiner og annet utstyr. Kostnaden har vært som følger:

2009 2008 2007 
Operasjonell leasing kost utstyr 6 571  5 814  2 006 

Leiekostnader bygninger 12 151  13 747  9 953 

Sum 18 721 19 561 11 959

Fremtidig minimumsleie relatert til ikke kansellerbare avtaler forfaller som følger:

Innen 1 år 1 - 5 år Etter 5 år
Maskiner og utstyr  3 287  3 235  –   

Transportmidler  3 286  6 682  15   

Kontorer og bygninger  12 641  33 178 5 576

Fremleie av kontorer  –    –   –   

Total  19 214  43 096 5 591

Den vesentligste avtalen vedrørende leie av bygg (hovedkontor) utløper i 2011.   

Avtalen gir selskapet en opsjon til å forlenge leieavtalen i ytterligere 5 år.

Selskapet har et opsjonsprogram som omfatter ansatte i utvalgte ledende stillinger. Opsjonsprogrammet ble etablert  

i forbindelse med notering på Oslo Børs i november 2006. Det er ikke utstedt nye opsjoner i 2009.

Opsjonene kan utøves i løpet av 5 år. En tredjedel av opsjonene kan utøves etter hhv 1,2 og 3 år. Opsjonene kan utøves når  

opptjent eller  eller senere i løpet av 5-årsperioden. Første del av opsjonene kunne tidligst innløses i november 2007.  

Innløsingskurs for opsjonene er lik markedspris på det tidspunkt opsjonene ble utstedt. Innløsningskurs på utstedte opsjoner  

varierer mellom kr 26,10 - 45,30 per opsjon.

Virkelig verdi av opsjonene (tidsverdien) er beregnet på tildelingstidspunktet og kostnadsføres over opptjeningstiden som er 3 år.  

TNOK 223 er kostnadsført i 2009 i forbindelse med opsjonsprogrammet (teoretisk kost uten kontantstrømeffekt).

2009 2008 2007 
Totalt tilgjengelige opsjoner for tildeling  1 012 109 1 012 109 1 012 109

Tilgjengelige opsjoner ikke tildelt  370 938 314 260 445 328

Utøvde opsjoner i året  –    –   –   

Utestående opsjoner pr 31.12.  641 171 697 849 566 781

Virkelig verdi på opsjonene er estimert ved hjelp av Black&Scholes opsjonsprisingsmodell.

Gjennomsnittlig virkelig verdi av tildelte opsjoner er basert på følgende forutsetninger:

Innløsningskurs per opsjon
Innløsningskurs er lik børskurs ved tildeling av opsjonene.

Volatilitet
Forventet volatilitet er basert på historisk volatilitet for sammenlignbare selskaper (35%).

Opsjonens løpetid
Ved beregningen av verdi er det satt en forventet gjennomsnittlig løpetid på 3,5 år.

Utbytte
Beregningen er basert på at det ikke betales utbytte i perioden.

Risikofri rente
Risikofri rente som er lagt til grunn ved beregningen av virkelig verdi er lik tilsvarende rente på statsobligasjoner på tildelingstidspunktet.
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Resultatregnskap 
01.01.—31.12. (Alle tall i NOK 1 000)

Morselskap

Note 2009 2008 2007
DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt  162 452  288 724  288 283 

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad 10 119 110  195 105  209 863 

Lønnskostnad  2,21 55 039  52 293  42 736 

Annen driftskostnad  7,11,17,20  34 141  29 769  24 004 

Sum driftskostnader 208 290 277 167 276 603

DRIFTSRESULTAT FØR AVSKRIVNING OG AMORTISERING (EBITDA)  -45 838  11 557  11 680 

Avskrivning og amortisering 6,8   10 613  5 252  4 059 

DRIFTSRESULTAT (EBIT)  -56 451  6 305  7 621 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter   17 40 523  11 892  32 079 

Finanskostnader 17 -15 280  -12 665  -9 049 

Netto finansposter  25 244  -773  23 030 

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD  -31 207  5 532  30 651 

Skattekostnad 4 -9 591  2 561  6 038 

ÅRSRESULTAT  -21 616  2 971  24 613 

Disponering av årsresultat    
Avsatt utbytte – – 17 223

Konsernbidrag – 559 –

Annen egenkapital  -21 616 2 412 7 390

Sum disponert  -21 616 2 971 24 613



Eiendeler   
31.12. (Alle tall i NOK 1 000)

Morselskap

Note 2009 2008
ANLEGGSMIDLER
Immaterielle eiendeler
Utsatt skattefordel 4  15 427  4 826 

Goodwill 6  53 000  -   

Andre immaterielle eiendeler 6  40 113  19 971 

Sum immaterielle eiendeler  108 540 24 797

Varige driftsmidler
Maskiner og inventar 8  12 570  5 555 

Sum varige driftsmidler  12 570  5 555 

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 9, 22  212 360  296 512 

Lån til foretak i samme konsern 12  62 609  59 751 

Andre finansielle anleggsmidler 9, 11  641  585 

Sum finansielle anleggsmidler  275 611  356 848 

Sum anleggsmidler  396 720 387 200

OMLØPSMIDLER
Varer  10  52 784  35 311 

Fordringer
Kundefordringer 11,18,19  48 139  28 445 

Fordring konsernselskaper 12  43 099  97 701 

Forskudd til leverandør  9 933  889 

Andre fordringer  3 990  1 123 

Sum fordringer 11  105 160  128 158 

Kontanter og  bankinnskudd 13  17 648  6 157 

Sum omløpsmidler  175 592  169 626 

SUM EIENDELER  572 312  556 826 
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Egenkapital og gjeld   
31.12. (Alle tall i NOK 1 000)

Morselskap

Note 2009 2008
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital  14  17 223  17 223 

Overkursfond  256 178  256 178 

Annen innskutt egenkapital  2 175  1 951 

Sum innskutt egenkapital  275 576  275 352 

Annen egenkapital
Annen egenkapital  25 015  30 833 

Sum annen egenkapital  25 015  30 833 

Sum egenkapital  300 591  306 185 

GJELD
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 15  803  1 177 

Sum avsetning for forpliktelser  803  1 177 

Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 16  150 283  117 087 

Annen langsiktig gjeld  1 026  1 405 

Sum annen langsiktig gjeld  151 308  118 492 

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 16  46 732  51 876 

Leverandørgjeld  18 487  15 968 

Leverandørgjeld - konsern 12  3 635  5 804 

Betalbar skatt 4  –    –   

Skyldig offentlige avgifter  1 903  5 025 

Avsatt utbytte  –    –   

Konsernbidrag  –    776 

Forskudd fra kunder  31 735  18 607 

Annen kortsiktig gjeld 17  17 117  32 916 

Sum kortsiktig gjeld  119 609  130 972 

Sum gjeld  271 721  250 641 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD  572 312  556 826 
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Bryne, 28. april 2010

Knut Molaug
Konsernsjef

Kjell A. Corneliussen Knut Drange Ingvild Andersen

Amund Skarholt
Styreleder

Thore Michalsen Anne Breiby
Nestleder

Thorhild WidveyFrode Teigen



Kontantstrømoppstilling   
01.01.—31.12. (Alle tall i NOK 1 000)

Morselskap

Note 2009 2008 2007
Likvider tilført / brukt på virksomheten:
Resultat før skatt  -31 207  5 532  30 651 

Skatt  -    -    -   

Gevinst ved salg av aksjer  -20 922  -    -   

Avskrivninger 6, 8  10 613  5 252  4 059 

Endring i pensjonsforpliktelse 15  -374  205  276 

Endring i varer, kundefordringer  
og leverandørgjeld  42 281  -9 119  -40 306 

Endring i andre tidsavgrensningsposter  -25 974  12 487  -365 

Netto likviditetsendring fra virksomheten  -25 583  14 357  -5 685 

Likvider tilført / brukt på investeringer:
Investeringer i varige driftsmidler 6, 8  -48 705  -10 387  -5 085 

Salg av varige og immaterielle eiendeler  2 979  -    -   

Oppkjøp  33 015  -65 914  -109 276 

Endring i andre poste  -56  -    -   

Netto likviditetsendring fra investeringer  -12 767  -76 301  -114 361 

Likvider tilført / brukt på finansiering:
Endring i langsiktig gjeld  26 639  53 670  89 250 

Endring i lån til konsernselskp 12  35 115  -19 277  -35 615 

Innbetaling av egenkapital  -    -    -   

Utbetaling utbytte  -    -17 223  -   

Andre endringer i finansiering  -11 912  -429  -8 983 

Netto likviditetsendring fra finansiering  49 842  16 742  44 652 

Netto endring i likvider i året  11 491  -45 203  -75 394 

Kontanter og  bankinnskudd per 01.01.  6 157  51 360  126 754 

Kontanter og  bankinnskudd per 31.12.  17 648  6 157  51 360 
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Oppstilling over endring  
i egenkapital (Alle tall i NOK 1 000)

Morselskap

Note
Aksje

kapital
Overkurs

fond

Annen
innskutt

egenkapital

Sum
innskutt

egenkapital
Annen

egenkapital

Sum 
opptjent 

egenkapital
Sum

egenkapital

Egenkapital per 01.01.2007 17 223 256 178 166 273 566 21 164 21 164 294 730

Sum inntekter og kostnader ført  
direkte mot egenkapitalen  –    –    –    –    –    –    –   

Resultat (tap) i perioden  –    –    –    –    24 613  24 613  24 613 
Avsatt utbytte  –    –    –    –    -17 223 -17 223  -17 223 
Sum inntekter og kostnader for året  –    –    –    –    7 390  7 390  7 390 
Bokføring av opsjonsordning  –    –    1 459  1 459  –    –    1 459 
Egenkapital per 31.12.2007 17 223 256 178 1 624 275 025 28 554 28 554 303 579

Egenkapital per 01.01.2008 17 223 256 178 1 624 275 025 28 554 28 554 303 579
Estimatavvik pensjonsordning  –    –    –    –    -133  -133  -133 

Sum inntekter og kostnader ført  
direkte mot egenkapitalen  –    –    –    –    -133  -133  -133 

Resultat (tap) i perioden  –    –    –    –    2 971  2 971  2 971 
Sum inntekter og kostnader for året  –    –    –    –    2 838  2 838  2 838 
Bokføring av opsjonsordning  –    –    327  327  –    –    327 
Konsernbidrag  –    –    –    –    -559  -559  -559 
Egenkapital per 31.12.2008 17 223 256 178 1 951 275 352 30 833 30 833 306 185

Endring i fusjon 01.01.2009 15 129 15 129 15 129

Egenkapital per 01.01.2009 17 223 256 178 1 951 275 352 45 962 45 962 321 314
Estimatavvik pensjonsordning - - - - 670 670 670

Sum inntekter og kostnader ført 
 direkte mot egenkapitalen - - - - 670 670 670

Resultat (tap) i perioden - - - - -21 616 -21 616 -21 616
Sum inntekter og kostnader for året - - - - -20 946 -20 946 -20 946
Bokføring av opsjonsordning 21 - - 223 223 - - 223
Konsernbidrag - - - - - - -
Egenkapital per 31.12.2009 17 223 256 178 2 175 275 575 25 015 25 015 300 591
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AKVA group ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Nordlysveien 4, 4340 Bryne, Norge.

AKVA group ASA bruker forenklet IFRS som regnskapsprinsipp. Det er ingen vesentlige effekter i forhold til ordinære IFRS prinsipper 

benyttet i konsernet bortsett fra at utbytter og konsernbidrag avsatt i datterselskap kan inntektsføres i morselskapet samme år som 

avsetningene gjøres i datterselskapene. Se note 1 i konsolidert regnskap for ytterligere informasjon om regnskapsprinsipper.

Datterselskap og investeringer i tilknyttede selskap er vurdert til kost. Investeringer er verdsatt til kost for kjøp av aksjer i datter-

selskap i den grad de ikke er utsatt for verdifall. Nedskrivning til virkelig verdi vil bli gjennomført hvis verdifallet ikke er forbigående  

og nedskrivning er vurdert nødvendig iht IFRS. Nedskrivninger blir reversert hvis behovet for nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Note 1  
Regnskapsprinsipper

Lønnskostnader 2009 2008 2007 
Lønninger 43 548 37 676 30 311

Arbeidsgiveravgift 6 484 5 914 5 976

Pensjonskostnader 2 374 2 428 2 085

Andre ytelser 2 633 6 275 4 364

Sum 55 039 52 293 42 736

Det gjennomstnittlige antall årsverk i morselskapet var for året 82 67 50

Se note 3 i konsolidert regnskap for detaljer om lønn og andre ytelser til selskapets daglige leder og styre.   

  

AKVA group ASA  hadde et bonus program for alle ansatte i 2008. I henhold til programmet kunne  

maksimum bonus tilsvarende 2 månedslønner opptjenes basert på selskapets driftsresultat (EBIT). 

Lån og pantstillelser
Selskapet har ikke gitt lån eller pantstillelser til medlemmer av styret eller til ledende ansatte per 31.12.

Opsjoner
Selskapet innførte en opsjonsordning i 2006. Se note 21 samt note 3 i konsolidert regnskap for detaljer.

Se note 3 i konsolidert regnskap for redegjørelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Honorar til revisor 2009 2008 2007 
Revisjonshonorar  410  332  434 

Skattebistand  190  380  100 

Attestasjonsbistad  11  10  10 

Andre ytelser  139  601  1 415 

Sum  750  1 323  1 959 

Herav bokført mot oppkjøpskost ved oppkjøp av selskaper i 2007  –    568  1 483 

Herav bokført mot egenkapital ifbm emisjoner  –    –    –   

Honorar til revisor er eksklusiv mva.

Offentlig tilskudd 2009 2008 2007 
Skattefunn  556  489  151 

Norges Forskningsråd  2 137  1 801  85 

Andre tilskudd  600  466  -   

Total  3 293  2 756  236 

Note 2  
Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 3  
Offentlig tilskudd  (Alle tall i NOK 1 000)



Årsrapport 2009

▶ Høydepunkter 2009
▶ Finansielle nøkkeltall
▶ Konsernsjefen har ordet
▶ Ledelsen
▶ Styrets beretning
▶ Styret

 ▶ Regnskap | konsern
▶ Regnskap | konsern, noter
▶ Regnskap | morselskap
▶ Regnskap | morselskap, noter
▶ Revisjonsberetning
▶ Selskapets vedtekter
▶ Eierstyring og selskapsledelse

51 | 68   AKVA group årsrapport 2009  ▶  Regnskap  ▶  Morselskap  ▶  Noter

Årets skattekostnad fordeler seg på: 2009 2008 2007 
Betalbar skatt  –    –    –   

Endring i utsatt skatt  -9 591  2 346  6 038 

Skatt på konsernbidrag –  215  –   

Sum skattekostnad  -9 591  2 561  6 038 

Beregning av årets skattegrunnlag: 2009 2008 2007 
Resultat før skattekostnad  -31 207  5 532  30 651 

Permanente forskjeller  -22 707  3 617  -9 087 

Endring i midlertidige forskjeller  -8 522  -8 373  -21 564 

Konsernbidrag  -    -776  -   

Årets skattegrunnlag  -62 436  -    -   

Oversikt over midlertidige forskjeller: 2009 2008 2007 
Omløpsmidler  -8 272  -1 519  -1 395 

Anleggsmidler  38 604  -4 996  -6 753 

Avsetning etter god regnskapsskikk  -11 071  -9 541  -15 506 

Pensjoner  -803  -1 177  -839 

Fremførbart underskudd  -73 556  –    -1 116 

Sum  -55 098  -17 233  -25 609 

Beregnet utsatt skattefordel  -15 427  -4 825  -7 171 

Utsatt skattefordel ikke balanseført  –    –    –   

Balanseført utsatt skattefordel  -15 427  -4 825  -7 171 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28 % av resultat før skatt:

2009 2008 2007 
28 % skatt av resultat før skatt  -8 738  1 549  8 582 

Permanente forskjeller (28 %)  -6 358  1 012  -2 544 

Effekt av fusjon  5 505  -    -   

Skatteeffekt av emisjonskostnader bokført mot egenkapital  -    -    -   
Ikke balanseført utsatt skattefordel i datterselskap  -    -    -   

Beregnet skattekostnad  -9 591  2 561  6 038 

Effektiv skattesats (Skattekostnad i forhold til res. før skatt) 30,7  % 46,3 % 19,7 %

Tidspunkt for utløp av fremføringsrett for skattemessige underskudd i morselskapet

Andel uten tidsbegrensning på fremføringsrett  -73 556 

Total  -73 556 

Note 4  
Skatt  (Alle tall i NOK 1 000)

Det vises til note 6 i konsernregnskapet.

Note 5  
Fortjeneste pr aksje
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Morselskap

2009 Goodwil
Utviklings- 

kostnader

Patenter og 
produkt- 

rettigheter Sum
Anskaffelseskost per 01.01.  –    14 306  18 511  32 817 

Tilgang ifm fusjon  19 661  8 701  51 393  79 755 

Tilgang i løpet av året  33 339  9 031  –    42 370 

Avgang i løpet av året  –    -7 601  -33 812  -41 412 

Akkumulert anskaffelseskost per 31.12.  53 000  24 437  36 092  113 530 

Akkumulerte avskrivninger per 01.01.  –    5 068  7 778  12 846 

Akkumulerte avskrivninger ifm fusjon  –    6 664  31 771  38 435 

Akkumulerte avskrivninger knyttet til avgang i løpet av året  –    -6 664  -31 771  -38 435 

Avskrivning i løpet av året  –    3 797  3 774  7 571 

Akkumulerte avskrivninger per 31.12.  –    8 865  11 552  20 417 

Balanseført verdi per 31.12.  53 000  15 572  24 540  93 113 

2008
Utviklings- 

kostnader

Patenter og 
produkt- 

rettigheter Sum
Anskaffelseskost per 01.01  8 497  18 511  27 008 

Tilgang i løpet av året  5 809  1  5 810 

Avgang i løpet av året  –    –    –   

Akkumulert anskaffelseskost per 31.12  14 306  18 512  32 818 

Anskaffelseskost per 01.01  2 467  6 098  8 565 

Tilgang i løpet av året  –    281  281 

Avgang i løpet av året  2 601  1 400  4 001 

Akkumulert anskaffelseskost per 31.12  5 068  7 779  12 847 

Balanseført verdi per 31.12  9 238  10 733  19 971 

2007
Utviklings- 

kostnader

Patenter og 
produkt- 

rettigheter Sum
Anskaffelseskost per 01.01  5 048  18 511  23 559 

Tilgang i løpet av året  3 449  –    3 449 

Avgang i løpet av året  –    –    –   

Akkumulert anskaffelseskost per 31.12  8 497  18 511  27 008 

Anskaffelseskost per 01.01  1 456  3 875  5 331 

Tilgang i løpet av året  –    –    –   

Avgang i løpet av året  1 011  2 223  3 234 

Akkumulert anskaffelseskost per 31.12  2 467  6 098  8 565 

Balanseført verdi per 31.12  6 030  12 413  18 443 

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den økonomiske levetiden for anleggsmidlene er beregnet til: 

forskning og utvikling 3-5 år, patenter 20 år, varemerker 5 år og produktrettigheter 5-10 år. 

Utviklingskostnader:
Selskapet aktiverer utviklingskost på software og andre produkter som er forventet å skape fremtidige inntekter og som møter 

kriteriene for aktivering i IAS 38. Se også note 7.

Patenter og produktrettgheter:
Anskaffelseskost er relatert til kjøpene av Superior Systems AS (2001), Vicass (2002), CameraTech AS (2004), 

Ocean Service Log (2004), Polarcirkel/Wavemaster (2006), Maritech/UNI Aqua (2007) og Idema Aqua (2008).

Økningen i 2009 er knyttet til fusjonen med Maritech International AS og Idema Aqua AS.

Note 6  
Immaterielle eiendeler  (Alle tall i NOK 1 000)
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Selskapet har i år kostnadsført MNOK 7 (MNOK 6,0 i 2008 og MNOK 5,8 i 2007) vedrørende forskning og utvikling på nye produkter  

og ny teknologi samt oppgraderinger av eksisterende produkter. Beløpet inkluderer ikke balanseførte utviklingskostnader iht IAS 38.  

Se note 6.

Note 7  
Forskning og utvikling

Varige driftsmidler, maskiner og inventar 2009 2008 2007 
Anskaffelseskost per 01.01. 17 679 13 101 11 485

Tilgang ifm fusjon 4 273 0 0

Tilgang i løpet av året 6 335 4 578 1 616

Anskaffelseskost per 31.12. 28 287 17 679 13 101

Akkumulerte avskrivninger per 01.01. 12 125 10 874 10 049

Akkumulerte avskrivninger ifm fusjon 552 0 0

Avskrivning i løpet av året 3 041 1 251 825

Akkumulerte avskrivninger per 31.12. 15 166 12 125 10 874

Balanseført verdi per 31.12.  12 570 5 555 2 228

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.
Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til:

- Maskiner og inventar 3–10 år

- Bygninger 25 år

Note 8  
Varige driftsmidler  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 9  
Datterselskap  (Alle tall i NOK 1 000 hvis ikke annet er oppgitt)

Datterselskap som er regnskapsført etter kostmetoden i morselskapets regnskap

 

Selskapets navn Valuta
Aksje- 

kapital
Antall  
aksjer

Pålydende 
(NOK)

Balanseført 
verdi

AKVA group Chile S.A. CLP  239  1 000  239  3 000 

AKVA group North America Inc CAD  125  125 000  1  8 982 

AKVA group Scotland Ltd. GBP  20  20 000  1  27 417 

AKVA group Software AS NOK  2 174  2 173 913  1  41 323 

AKVA AS NOK  100  1 000  100  100 

Feeding Systems Chile Ltda CLP  2  1 000  2  –   

AKVAsmart Ltd. (Turkey) TRY  5  200  25  45 

Helgeland Plast AS NOK  1 100  1 100 000  1  66 543 

Maritech ehf ISK  23  500 000 0,05  26 172 

Maritech Chile Ltda CLP  288  1 000 000  0,3  1 745 

AKVA group Denmark A/S DKK  1 128  1 010 000  1  28 421 

Idemaqua Chile Ltda CLP  180  1 000 000  0,2  6 864 

AKVA group SEA THB  1 734  100 000  17,3  1 748 

Total  212 360   

Andre langsiktige investeringer

Selskapets navn Valuta
Aksje- 

kapital
Antall  
aksjer

Pålydende 
(NOK)

Balanseført 
verdi

Eierandel

Centre for Aquaculture Competence AS NOK  450  150  1 000  153 33 %

Blue Planet AS NOK  1 350  2  50 000  100 7 %

Total  253 
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2009 2008 2007 
Lager av råvarer (til anskaffelseskost)  14 763  1 727  1 528 

Lager av varer under tilvirkning (til anskaffelseskost)  24  207  378 

Lager egentilvirkede ferdigvarer (til netto salgsverdi)  37 997  33 377  22 259 

Sum  52 784  35 311  24 165 

Nedskriving av ukurante varer 1.1  500  500  2 276 

Nedskriving av ukurante varer i løpet av året  –    –    -1 576 

Nedskriving av ukurante varer 1.12  500  500  700 

Fordringer med forfall senere enn ett år 2009 2008 2007 
Andre langsiktige fordringer  388  222  110 

Sum  388  222  110 

Kundefordringer
Bokførte kundefordringer vises netto det vil si med fradrag for avsetning til tap på krav. Estimert tap på krav er:

2009 2008 2007 
Avsetning for tap på krav fra fjoråret  1 019  696  550 

Endring i avsetning fra fusjon  435  –    –   

Endring i avsetning gjennom året  334  323  146 

Avsetning for tap på krav 31.12.  1 788  1 019  696 

Bokførte tap på krav gjennom året  188  66  127 

Endring av avsetning  334  323  146 

Sum kostnad tap på krav gjennom året  522  389  273 

Det vises til note 18 for ytterligere informasjon om kreditt- og valutarisiko knytte til kundefordringer.

Morselskap

Fordringer 2009 2008 2007 
Lån til konsernselskaper 62 609  40 474  32 554 

Andre fordringer  43 099  97 683  43 533 

Sum 105 708  138 157  76 087 

Gjeld

Leverandørgjeld  3 635  2 927  1 065 

Sum  3 635  2 927  1 065 

Note 10  
Varer  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 11  
Fordringer  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 12  
Mellomværende med selskap i samme konsern  (Alle tall i NOK 1 000)
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AKVA group ASA
Aksjekapitalen i selskapet er på MNOK 17,2 og består av 17,2 mill aksjer à kr. 1,-.  

Selskapet har kun èn aksjeklasse og samtlige aksjer har like rettigheter i selskapet.

20 største aksjonærer per 31.12. Antall aksjer Eierandel i %
Frode Teigen  5 257 832 30,5 %

SN-Invest AS  1 817 023 10,6 %

Arendals Fossekompani ASA  1 720 840 10,0 %

Skagen Vekst  1 059 200 6,1 %

Sociedad de Inversiones ABSO S.A.  798 635 4,6 %

Sociedad de Inversiones F y A S.A.  783 235 4,5 %

State Street Bank and Trust Co. (Nom)  663 300 3,9 %

RBC Dexia Investor Services Bank (Nom)  640 500 3,7 %

State Street Bank and Trust Co. (Nom)  564 000 3,3 %

Six Six AG  421 400 2,4 %

Havbruksconsult AS  332 157 1,9 %

Knut Molaug  313 928 1,8 %

Ole Molaug Eiendom AS  292 692 1,7 %

MP Pensjon  190 000 1,1 %

Gunnar Kluge  173 150 1,0 %

DnB NOR SMB Verdipapirfond  170 000 1,0 %

Ole Molaug  167 192 1,0 %

Danske Invest Vekst  126 800 0,7 %

Anne Helga Nedrebø  101 750 0,6 %

Ingrid Havrevoll  99 750 0,6 %

Øvrige  1 529 485 8,9 %

Total  17 222 869 100,0 %

Aksjer eiet av medlemmer av styret Antall aksjer Opsjoner
Frode Teigen 5 257 832 –

Anne Breiby (Kjerby AS)  5 000  –   

Ingvild S. Andersen  1 276  –   

Kjell Arne Corneliussen  200  –   

Aksjer eiet av ledende ansatte  Antall aksjer  Opsjoner 
Knut Molaug, administrerende direktør og konsernsjef  313 928  127 526 

Trond Severinsen, markedsdirektør  14 950  56 678 

Jone Gjerde, driftsdirektør  1 000  56 678 

Patrick Dempster, daglig leder AKVA group North America  200  56 678 

Morten Nærland, finansdirektør  –    56 678 

Odd Martin Solem, daglig leder AKVA group Software  –    14 170 

Stig Martin Bø, salgsdirektør Nordic  –    10 627 

Jørgen Scheel, daglig leder AKVA group Denmark  –    –   

David Thorburn, daglig leder AKVA group Scotland  –    –   

Andrew Campbell, daglig leder AKVA group Chile  –    21 254 

Rolf Andersen, tidligere finansdirektør  2 100  70 848 

Note 14  
Aksjonærer  (Alle tall i NOK 1 000)

2009 2008 2007 
Bundne skattetrekksmidler utgjør:  1 598  2 486  1 856 

Kassekredittlimit ved årets slutt  65 000  41 500  46 000 

Trukket kassekreditt  46 732  31 114  –   

Note 13  
Bankinnskudd  (Alle tall i NOK 1 000)
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Pensjonsordningen i AKVA group ASA er en innskuddsordning hvor avtalt innskudd kostnadsføres løpende.

Foretakets forpliktelse er fullt ut innfridd ved tilskuddsbetalingen. Pensjonskostnadene er inkludert i lønnskostnader i resultatregnskapet.

Tilskuddsordning 2009 2008 2007 
Innbetalt tilskudd resultatført i året 1 586 1 453 1 114

Selskapet har også en usikret pensjonsforpliktelser knyttet til AFP.

Tallene nedenfor omfatter den aktuarberegnede pensjonskostnad og forpliktelse i forbindelse med ordningen:

Ytelsesordning

Netto pensjonskostnad 2009 2008 2007 
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  216  141  218 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  44  38  24 

Avkastning på pensjonsmidler  –    –    –   

Estimatavvik  –    –    –   

Arbeidsgiveravgift  37  25  34 

Netto pensjonskostnad  297  204  276 

Virkelig avkastning på pensjonsmidler, ref IAS 19.120A m, er ikke tilgjengelig. Se kommentar knyttet til AFP ordningen under. 

Netto pensjonsforpliktelse 2009 2008 2007 
Beregnede pensjonsforpliktelser per 31.12.  704  1 031  736 

Pensjonsmidler (til markedsverdi) per 31.12.  –    –    –   

Ikke resultatført virkning av estimatavvik  –    –    –   

Arbeidsgiveravgift  99  145  104 

Netto pensjonsforpliktelse 803 1 177 839

Endringer i nåverdien av netto pensjonsforpliktelse: 2009 2008 2007 
Beregnet pensjonsforpliktelse per 01.01.  1 177  839  563 

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen  44  38  24 

Årets resultatførte pensjonskostnad  253  166  252 

Premieinnbetalinger  –    –    –   

Endret pensjonsordning i konsernselskap  -671  133  –   

Beregnet pensjonsforpliktelse per 31.12.  803  1 177  839 

I henhold til IAS 19.120A e skal konsernet gi opplysninger om endringer i markedsverdien av pensjonsmidler. Siden konsernet ikke har 

andre ytelsesordninger enn en usikret AFP-ordning, er det ikke avsatt noen pensjonsmidler.

Konsernet forventer å betale MNOK 0,5 i tilskudd til ytelsesordningene for 2010.

En opplisting av fordeling av pensjonsmidler på ulike aktivaklasser i prosent, ref IAS 19.120A j, er ikke tilgjengelig siden konsernets 

eneste ytelsesordninger er knyttet til en usikret AFP-ordning og det av denne grunn ikke er avsatt noen pensjonsmidler.

Økonomiske forutsetninger 2009 2008 2007 
Diskonteringsrente 4,40 % 4,30 % 5,10 %

Forventet lønnsregulering 4,25 % 4,50 % 4,50 %

Forventet G-regulering 4,00 % 4,25 % 4,25 %

Forventet pensjonsøkning 4,00 % 4,25 % 4,25 %

Frivillig avgang < 40 år 2,00 % 2,00 % 2,00 %

Frivillig avgang > 40 år 0,00 % 0,00 % 0,00 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. 

Iht til norsk lov er selskapet pålagt å ha en tjenestepensjonsordning for selskapets ansatte.  

Selskapets eksisterende ordninger er iht til dette kravet.

Note 15  
Pensjoner  (Alle tall i NOK 1 000)
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Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år 2009 2008 2007 
Gjeld til kredittinstitusjoner  55 118  34 040  39 265 

Sum  55 118  34 040  39 265 

Gjeld sikret ved pant 197 015 137 849 115 293

Pantsatte eiendeler:

Kundefordringer  37 630  50 000  50 000 

Varer  52 784  25 000  25 000 

Andre eiendeler  250 000  297 744  238 918 

Sum  340 414  372 744  313 918 

Avdragsplan langsiktig rentebærende gjeld
De kontraktsmessige netto avdrag på selskapets totale lån per 31.12. er som følger: 

Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Langsiktig gjeld
2010  –   

2011  19 033 

2012  25 377 

2013  25 377 

2014  25 377 

2015  25 377 

Etter 2014  29 741 

Sum  150 283 

Gjennomsnittlig lånerente 6,30 %

Den delen av det langsiktige lånet som forfaller innen et år er klassifisert som kortsiktig rentebærende gjeld.

Finansinntekter 2009 2008 2007 
Annen renteinntekt  1 922  11 892  4 384 

Agiogevinst  -    -    -   

Inntektsført konsenbidrag  17 744  -    -   

Annen finansinntekt  20 857  -    27 695 

Sum finansinntekter  40 523  11 892  32 079 

Andre finanskostnader 2009 2008 2007 
Rentekostnad  8 842  11 833  5 065 

Agiotap  5 908  492  3 627 

Annen finanskostnad  530  340  357 

Sum finanskostnader 15 280  12 665  9 049 

Andre driftskostnader 2009 2008 2007 
Husleie, materiell, inventar og vedlikehold  12 366  10 947  6 631 

Markedsføring, reiser og kommunikasjon  13 956  13 906  13 872 

Annet  7 818  4 916  3 501 

Sum andre driftskostnader  34 141  29 769  24 004 

Annen kortsiktig gjeld 2009 2008 2007 
Påløpte kostnader  –    –    1 035 

Garantiavsetning  2 860  1 680  1 200 

Andre kostnader  14 257  31 236  7 710 

Sum kortsiktig gjeld  17 117  32 916  9 945 

Note 16  
Gjeld  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 17  
Poster som er slått sammen i regnskapet  (Alle tall i NOK 1 000)
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Se note 18 i konsolidert regnskap for ytterligere informasjon knyttet til finansielle instrumenter og risikostyring.

Inntekter og marginer på langsiktige anleggskontrakter registeres i henhold til løpende avregningsmetoden. 

Metoden innebærer at inntekter inkluderes iht fremdriften av arbeidet, mens eventuelle tap kostnadsføres fullt ut når disse er oppstått.

2009 2008 2007 
Total verdi på kontrakter under arbeid  111 603  92 074  210 494 

Total salg inkludert fra kontrakter under arbeid 31.12.  33 059  62 281  110 949 

Ikke fakturert utført arbeid inkludert som kundefordringer –  6 907  6 907 

Gjenværende produksjon på tapskontrakter  –    –    –   

Selskapet har inngått ulike operasjonelle leieavtaler for kontorer, maskiner og annet utstyr. Kostnaden har vært som følger:

Operasjonell leasing kost 2009 2008 2007 
Operasjonell leasing kost utstyr  4 342  2 951  612 

Leiekostnader bygninger  4 391  3 219  2 357 

Sum  8 733  6 170  2 969 

Fremtidig minimumsleie relatert til ikke kansellerbare avtaler forfaller som følger:

Inntil 1 år 1–5 år Etter  5 år
Maskiner og utstyr  2 823  2 325  –   

Transportmidler  1 537  1 772  –   

Kontorer og bygninger  4 912  5 855  48 

Total  9 272  9 952  48 

Den vesentligste avtalen vedrørende leie av bygg (hovedkontor) utløper i 2011.  

Avtalen gir selskapet en opsjon til å forlenge i ytterligere 5 år.

Note 18  
Finansielle intrumenter og styring av risiko

Note 19  
Anleggskontrakter  (Alle tall i NOK 1 000)

Note 20 
Operasjonelle leieavtaler  (Alle tall i NOK 1 000)
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Selskapet har et opsjonsprogram som omfatter ansatte i utvalgte ledende stillinger.  

Opsjonsprogrammet ble etablert i forbindelse med notering på Oslo Børs i november 2006. Det er ikke utstedt nye opsjoner i 2009.

Opsjonene kan utøves i løpet av 5 år. En tredjedel av opsjonene kan utøves etter hhv 1,2 og 3 år. Opsjonene kan utøves når opptjent eller se-

nere i løpet av 5-årsperioden. Første del av opsjonene kunne tidligst innløses i november 2007. Innløsingskurs for opsjonene er lik markeds-

pris på det tidspunkt opsjonene ble utstedt. Innløsningskurs på utstedte opsjoner varierer mellom kroner 26,10–45,30 per opsjon.

Virkelig verdi av opsjonene (tidsverdien) er beregnet på tildelingstidspunktet og kostnadsføres over opptjeningstiden som er 3 år.  

TNOK 223 er kostnadsført i 2009 i forbindelse med opsjonsprogrammet (teoretisk kost uten kontantstrømeffekt).

2009 2008 2007 
Totalt tilgjengelige opsjoner for tildeling  1 012 109  1 012 109  1 012 109 

Tilgjengelige opsjoner ikke tildelt  370 938  314 260  445 328 

Utøvde opsjoner i året  –    –    –   

Utestående opsjoner per 31.12.  641 171  697 849  566 781 

Virkelig verdi på opsjonene er estimert ved hjelp av Black&Scholes opsjonsprisingsmodell. 

Gjennomsnittlig virkelig verdi av tildelte opsjoner er basert på følgende forutsetninger:

Innløsningskurs per opsjon
Innløsningskurs er lik børskurs ved tildeling av opsjonene.

Volatilitet
Forventet volatilitet er basert på historisk volatilitet for sammenlignbare selskaper (35%).

Opsjonens løpetid
Ved beregningen av verdi er det satt en forventet gjennomsnittlig løpetid på 2–3 år.

Utbytte
Beregningen er basert på at det ikke betales utbytte i perioden.

Risikofri rente
Risikofri rente som er lagt til grunn ved beregningen av virkelig verdi er lik tilsvarende rente på statsobligasjoner  

på tildelingstidspunktet.

I 2009 fusjonerte AKVA group ASA med sine to heleide datterselskap Idema Aqua AS og Maritech International AS. 

Fusjonen er regnskapsført etter kontinuitet ettersom den ikke medførte endringer i eierskap.

(Alle tall i NOK 1 000) 2009 2008 (Proforma tall) 
Totale driftsinntekter 162 452 338 032

Driftsresultet (EBITDA) -45 838 24 740

Ordinært resultat før skatt -31 207 22 300

Årsresultat etter skatt -21 616 15 044

Proforma oppstillingen viser regnskapet for AKVA group som om fusjonen med datterselskapene Idema Aqua AS og Maritech 

International AS var  gjort 1. januar 2008.

Tallene er basert på historisk informasjon fra de fusjonerte selskapene med følgende korrigering:

- transaksjoner mellom selskapene er eliminert

Tallene er ment å gi et sammenligningsgrunnlag basert på selskapets sammensetning ved utgangen av 2009. Proforma tall er beheftet 

med større usikkerhet enn faktiske sammenligningstall og vil ikke nødvendigvis reflektere de resultater som ville ha blitt realisert 

dersom fusjonen faktisk hadde vært foretatt på et tidligere tidspunkt.

Note 21 
Opsjoner til ansatte

Note 22 
Fusjon
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§ 1
 Selskapets firma er AKVA group ASA.  
 Selskapet er et allment aksjeselskap.

§ 2
 Selskapets forretningskontor  
 er i Time, 4340 Bryne.

§ 3
 Selskapets formål er å drive produktutvikling, 
 produksjon, prosjektering, salg og markedsføring 
 av egne og innkjøpte produkter og hva dermed står
 i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper
 med liknende virksomhet.

 Virksomheten skal spesielt rette seg mot teknologi 
 til oppdrett av fisk og dyr.

§ 4
 Selskapets aksjekapital er NOK 17.222.869 fordelt 
 på 17.222.869 aksjer hver pålydende NOK 1. 
 Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapir-
 sentralen. Alt erverv av aksjer skal meldes til Verdi-
 papirsentralen innen 1 – en – måned.

§ 5
 Selskapets styre skal ha fra 4 til 10 medlemmer 
 etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 
 Selskapet tegnes av styrets formann og ett 
 styremedlem i fellesskap.

Selskapets vedtekter

§ 6
 Den ordinære generalforsamling skal behandle:
 1. Fastsettelse  resultatregnskap og balanse.
  2. Anvendelse av overskudd eller dekning av
    underskudd i henhold til den fastsatte balanse,
    samt utdeling av utbytte.
  3. Valg av styre.
  4. Andre saker som i henhold til lov 
    hører under generalforsamlingen

§ 7
 Selskapet skal ha en valgkomité bestående 
 av minst 3 medlemmer som skal velges av general-
 forsamlingen. Valgkomiteen skal forberede general-
 forsamlingens valg av styremedlemmer og foreslå 
 kandidater til styreverv. Generalforsamlingen kan 
 vedta instruks for valgkomiteens arbeid. 

§ 8
 Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker
 som skal behandles på generalforsamlingen, ikke
 sendes til aksjeeierne når disse gjøres tilgjengelig 
 på selskapets internettsider. Dette gjelder også 
 dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedleg-
 ges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier
 kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjel-
 der saker som skal behandles på generalforsamlingen.



1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og sels-
kapsledelse. Styret skal gi en samlet redegjørelse for 
selskapets eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten. 
Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. 
Dersom denne anbefalingen ikke er fulgt, skal det forklares. 
Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og i samsvar 
med dette utforme etiske retningslinjer.

AKVA har definert retningslinjer for eierstyring og 
selskapsledelse, og styret har besluttet å følge Norsk 
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. AKVA  
har definert en egen adferdskodeks og definert verdier  
som selskapet bør basere sin virksomhet på.

Styret har utarbeidet denne rapporten om selskapets eiersty- 
ring og selskapsledelse. Denne rapporten dekker alle deler 
av praksisregelverket og vil utgjøre en del av årsberetningen.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

2. Virksomhet

Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene. 
Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet ha klare 
mål og strategier for sin virksomhet. Vedtektenes 
formålsparagraf og selskapets mål og hovedstrategier 
bør fremgå av årsrapporten.

I paragraf 3 i selskapets vedtekter står det at  
“Formålet med selskapet er å utvikle, produsere, 
prosjektere, selge og markedsføre egne og inn-
kjøpte produkter samt tilhørende virksomhet, deri- 
blant deltakelse i andre selskaper med lignende 
virksomhet. Selskapets virksomhet skal særlig være 
rettet mot teknologi for oppdrett av fisk og dyr.” 
Selskapets vedtekter er inkludert i årsberetningen. 
Strategiske mål og målsettinger er nærmere  
beskrevet i denne beretningen.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

3. Selskapskapital og utbytte
 
Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset mål, 
strategi og risikoprofil. Styret bør utarbeide en klar og 
forutsigbar utbyttepolitikk som grunnlag for de utbyttefor-
slag som fremmes for generalforsamlingen. Utbyttepoli-
tikken bør gjøres kjent. Styrefullmakt til å foreta kapital- 

forhøyelse bør begrenses til definerte formål. Hvis general-
forsamlingen skal vurdere å gi styret fullmakt til å utstede 
aksjer for forskjellige formål, bør hver fullmakt vurderes 
individuelt av generalforsamlingen. Fullmakter til styret bør 
ikke gis for et tidsrom lenger enn frem til neste ordinære 
generalforsamling. Tilsvarende gjelder styrefullmakter til 
kjøp av egne aksjer.

Ved utgangen av 2009 hadde konsernet en samlet 
egenkapital på MNOK 256, noe som utgjør 42,0 %  
av selskapets samlede eiendeler. Styret vurderer  
dette som tilfredsstillende.

Utbyttepolitikk: 
Selskapets hovedformål er å maksimere verdien av 
aksjonærenes investeringer gjennom både høyere pris 
på aksjene og utbetaling av utbytte. Selskapet vil søke å 
opprettholde et egenkapitalnivå som er hensiktsmessig 
for selskapets formål, strategi og risikoprofil under hensyn- 
taken til at selskapet driver virksomhet i en syklisk næring. 
Av hensyn til selskapets planlagte utvidelse av sin forret-
ningsvirksomhet vil selskapet regelmessig vurdere tids- 
punkt for og størrelse på utbyttebetalinger sett på bak- 
grunn av målsettinger, strategisk utvikling, fremtidsutsikter 
og risikoprofil. En eventuell utbyttebetaling må godkjennes 
av aksjonærene på selskapets generalforsamling.

Utbyttepolitikken er gjort tilgjengelig på selskapets nettsted. 

På grunn av den utfordrende markedssituasjonen i 2009, 
og i tråd med selskapets utbyttepolitikk, foreslår styret til 
generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for 2009.

Styret fikk i mandat av generalforsamlingen i 2009 
å øke selskapets aksjekapital for bestemte formål. 
Følgende fullmakter ble gitt:
• Strategisk fullmakt til utstedelse av nye aksjer 
Styret har fullmakt til å øke selskapets aksjekapital ved å utste-
de nye aksjer. Det samlede antall aksjer som kan utstedes 
tilsvarer cirka 8,7 % av nærværende utstedt aksjekapital.
• Fullmakt til utstedelse av aksjer i samsvar med 
selskapets aksjeopsjonsordning 
Styret har fullmakt til å øke selskapets aksjekapital ved  
å utstede aksjer i samsvar med fremtidige opsjonsavtaler. 
Det samlede antall aksjer som kan utstedes tilsvarer 
cirka 5,8 % av nærværende utstedt aksjekapital.I tillegg 
gav generalforsamlingen i 2008 styret anledning til å kjøpe 
egne aksjer. Prisen som betales skal ikke overstige ordinær 
aksjekurs på kjøpsdatoen. Det samlede antall aksjer som 
kan kjøpes tilsvarer cirka 5,0 % av utstedt aksjekapital.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen
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4. Likebehandling av aksjeeiere 
og transaksjoner med nærstående

Selskapet bør ha kun én aksjeklasse. Dersom eksisterende 
aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser fravikes, skal 
det begrunnes. Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør 
foretas på børs eller på annen måte til børskurs. Dersom det 
er begrenset likviditet i aksjen, bør kravet til likebehandling 
vurderes ivaretatt på andre måter. Ved ikke uvesentlige 
transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, 
ledende ansatte eller nærstående av disse, bør styret sørge 
for at det foreligger en verdivurdering fra en uavhengig 
tredjepart. Dette gjelder ikke når generalforsamlingen skal 
behandle saken etter reglene i allmennaksjeloven. Uavhengig 
verdivurdering bør foreligge også ved transaksjoner mellom 
selskaper i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer. 
Selskapet bør ha retningslinjer som sikrer at styremed-
lemmer og ledende ansatte melder fra til styret hvis de 
direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en av- 
tale som inngås av selskapet. 

Aksjeklasser
AKVA group har kun én aksjeklasse. Selskapsvedtektene 
angir ingen restriksjoner knyttet til stemmerettigheter. Alle 
aksjer har like rettigheter.

Transaksjoner mellom nærstående parter
Selskapet er ikke kjent med noen potensielle interesse-
konflikter mellom styremedlemmenes og ledelsens  
ansvar ovenfor selskapet og disses personlige interesser. 
Styret er kjent med selskapet har inngått leieavtaler med 
selskaper som er kontrollert av større aksjonærer i AKVA, 
men disse er alle inngått på markedsmessige vilkår.

For å unngå interessekonflikter har selskapet innført ret-
ningslinjer som gjelder for styremedlemmer og selskapets 
ledelse. Medlemmene av selskapets styre og selskapets 
ledelse oppfyller disse kravene.

Retningslinjer for styremedlemmer  
og nøkkelpersonell blant ledelsen
I del 5 av konsernets adferdskodeks – Interessekonflikter
og integritet – blir dette emnet omhandlet med klare retnings- 
linjer som gjelder for alle ansatte og ledelsen. Dessuten 
inneholder styreinstruksen i del 7 – Inhabilitet og interesse-
konflikter – retningslinjer for styret.

▶ Avvik fra anbefalingen: Kun som beskrevet over.

5. Fri omsettelighet

Selskapets aksjer skal i prinsippet være fritt omsettelige. 
Det bør derfor ikke vedtektsfestes noen form for omset-
ningsbegrensninger.

Aksjene er fritt omsettelige. Selskapets vedtekter angir 
ingen restriksjoner av aksjenes omsettelighet.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

6. Generalforsamling

Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere 
kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets 
generalforsamling, og at generalforsamlingen blir  
en effektiv møteplass for aksjeeiere og styret,  
blant annet ved å påse at: 

• innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen, 
inkludert valgkomiteens innstilling, er tilgjengelige 
på selskapets hjemmeside senest 21 dager før 
generalforsamlingen avholdes  

• saksdokumentene skal være utførlige nok til at aksje- 
eierne kan ta stilling til alle saker som skal behandles

• påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig
• styret og personen som leder generalforsamlingen gjør 

nødvendige forberedelser slik at generalforsamlingen 
kan stemme på hver enkelt kandidat som blir nominert til 
å velges til selskapets styreorganer

• styret, valgkomiteen og revisor  er til stede i general-
forsamlingen

• det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig møteledelse  
i generalforsamlingen

Aksjeeiere som ikke selv kan delta bør gis mulighet til  
å stemme. Selskapet bør:  

• angi prosedyren for å møte ved fullmektig
• nominere en person som er tilgjengelig for  å stemme 

som fullmektig på vegne av aksjeeiere 
• så godt som mulig forberede et skjema for å utnevne 

en fullmektig, som gjør det mulig å gi separate 
stemmeinstrukser for hver sak som skal behandles  
av generalforsamlingen, og for hver enkelt av 
kandidatene som er nominert for valg

Ordinær generalforsamling for 2009 ble avholdt  
10. juni og ble i all vesentlig henseende gjennomført  
i samsvar med punkt 6 i anbefalingen. I tillegg er det 
avholdt ekstraordinær generalforsamling 11. desember 
2009. Det har ikke vært andre generalforsamlinger i 
2009/2010.
 

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen



64 | 68   AKVA group årsrapport 2009  ▶  Eierstyring og selskapsledelse
Årsrapport 2009

▶ Høydepunkter 2009
▶ Finansielle nøkkeltall
▶ Konsernsjefen har ordet
▶ Ledelsen
▶ Styrets beretning
▶ Styret
▶ Regnskap | konsern
▶ Regnskap | konsern, noter
▶ Regnskap | morselskap
▶ Regnskap | morselskap, noter
▶ Revisjonsberetning
▶ Selskapets vedtekter
▶ Eierstyring og selskapsledelse

7. Valgkomité

Selskapet bør ha en valgkomité, generalforsamlingen  
bør velge komiteens leder og medlemmer, og bør fast-
sette dens godtgjørelse. Valgkomité bør vedtektsfestes. 
Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til 
aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet 
i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige 
ledende ansatte. Minst ett medlem av valgkomiteen 
bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen, 
representantskapet eller styret. Maksimalt ett medlem  
av valgkomiteen bør være styremedlem og bør da ikke stille 
til gjenvalg. Daglig leder eller andre ledende ansatte bør 
ikke være medlem av komiteen. Valgkomiteen fore- 
slår kandidater til bedriftsforsamling og styre og hono-
rarer for medlemmene av disse organer. Valgkomiteens 
innstilling bør begrunnes. Selskapet bør informere om 
hvem som er medlemmer av komiteen og eventuelle  
frister for å fremme forslag til komiteen. 

Selskapsvedtektene dekker en valgkomité. Komiteen  
skal vurdere og anbefale mulige styremedlemmer som  
skal velges av aksjonærene samt deres styrehonorar. 
Komiteen skal vurdere og rapportere til aksjonærene  
slik at generalforsamlingen kan treffe en beslutning 
angående følgende:
• Kandidater som kan velges til medlemmer av styret.
• Kandidater som kan velges til medlemmer og leder  
av komiteen.
• Forslag til godtgjørelse for medlemmene av styret  
og komiteen.
• Eventuelle forslag til endringer av komiteens vedtekter.

Komiteen skal bestå av tre medlemmer valgt av aksjonærene
på generalforsamlingen. Leder av komiteen skal sitte i komi-
teen og utpekes av aksjonærene på generalforsamlingen.

Komiteens arbeid skal være basert på valgkomité-
vedtektene som ble godkjent av generalforsamlingen  
i juni 2009.

Sammensetning
Dagens komité ble valgt på den ordinære generalforsam-
lingen den 10. juni 2009 og har følgende medlemmer:
• Haakon Skaarer (leder), CEO Enonic AS, uavhengig
• Lisbeth Flågeng, viseadm. direktør Helgeland Sparebank
• Kristian Falnes, porteføljeforvalter, Skagen Fondene
Ingen av disse sitter i styret.
Valgkomiteen er av den oppfatning at sammensetningen
gjenspeiler aksjonærenes felles interesser.

Komiteens arbeid
Valgkomiteen har avholdt 4 møter i 2010.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

8. Bedriftsforsamling og styre, 
sammensetning og uavhengighet

Bedriftsforsamlingen bør sammensettes med sikte  
på bred representasjon fra selskapets aksjeeiere. 

Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta aksjonær-
fellesskapets interesser og selskapets behov for kompe-
tanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn til at 
styret kan fungere godt som et kollegialt organ. 

Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig 
av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte med-
lemmene bør være uavhengige av selskapets daglige 
ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. Minst to  
av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige  
av selskapets hovedaksjeeiere. 

Representanter fra den daglige ledelsen bør ikke være 
medlem av styret. Dersom slike representanter er 
styremedlem, bør det begrunnes og få konsekvenser 
for organiseringen av styrets arbeid, herunder bruk av 
styreutvalg for å bidra til en mer uavhengig forberedelse  
av styresaker, jf. punkt 9. 

Styrets leder bør velges av generalforsamlingen hvis all-
mennaksjeloven ikke krever at vedkommende må velges  
av bedriftsforsamlingen eller av styret, som følge av en 
avtale om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling.

Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to år av 
gangen. I årsrapporten bør styret opplyse om forhold 
som kan belyse styremedlemmenes kompetanse, og 
informasjon om deres registrerte tilstedeværelse ved 
styremøter. I tillegg bør årsrapporten opplyse om  hvilke 
styremedlemmer som vurderes som uavhengige. 

Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer i selskapet.

Styrets sammensetning
Dagens styre har følgende 8 medlemmer: Amund 
Skarholt (leder), Anne Breiby (nestleder), Thore Michalsen, 
Thorhild Widvey, Frode Teigen, Ingvild Andersen, Knut 
Drange og Kjell Arne Corneliussen. De tre sist nevnte 
styremedlemmene er valgt av og blant de ansatte. 
Nærmere informasjon om det enkelte styremedlem er 
tilgjengelig i årsberetningen. 

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen
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9. Styrets arbeid 

Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig 
vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret bør fastsette 
instrukser for styret og for den daglige ledelsen med 
særlig vekt på klar intern ansvars- og oppgavefordeling. 
For å sikre en uavhengig vurdering av økonomiske saker 
der styrelederen er eller har vært personlig involvert, 
bør styrets vurdering av slike saker ledes av et annet 
styremedlem. 

Allmennaksjeloven gjør det klart at større selskaper må 
ha et revisjonsutvalg. Hele styret bør ikke fungere som 
selskapets revisjonsutvalg. Mindre selskaper bør vurdere 
å etablere et revisjonsutvalg. I tillegg til lovfestede krav 
knyttet til sammensetningen av et revisjonsutvalg, etc.,  
bør flertallet av utvalgsmedlemmene være uavhengige.

Styret bør også vurdere å oppnevne et lønnsutvalg for  
å sikre grundig og uavhengig forberedelse av saker som 
knytter seg til lønn og godtgjørelse av ledere. Medlemskap 
i et slikt utvalg bør begrenses til styremedlemmer som er 
uavhengige av den daglige ledelsen. Styret bør i årsrap-
porten informere om eventuelle utvalg som blir etablert. 
Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig.

Styrets oppgaver
Styret har det overordnede ansvar for organisering 
av selskapet og tilsyn med den daglige ledelse og 
forretningsvirksomhet. Dette innebærer at styret står 
ansvarlig for å etablere kontrollordninger som sikrer  
at selskapet drives i samsvar med vedtatt verdisyn  
og adferdskodeks så vel som eiernes forventninger  
om god eierstyring og selskapsledelse. Styret er primært 
opptatt av å ivareta interessene til alle aksjonærer, men  
er også ansvarlig for selskapets øvrige aksjonærer.

Styrets hovedoppgaver består i å bidra til konsernets 
konkurransedyktighet og sikre at selskapet utvikler seg 
og skaper merverdi. I tillegg skal styret bidra til utforming 
og implementering av selskapets strategi, anvende de 
nødvendige kontrollfunksjoner og på annet vis sikre at 
selskapet blir drevet og organisert på en god måte.  
Styret fastsetter målsettingene for den finansielle struk- 
tur og vedtar selskapets planer og budsjetter. Alle saker  
av større strategisk eller økonomisk betydning skal 
håndteres av styret. Styret ansetter administrerende 
direktør, definerer hans eller hennes arbeidsinstruks og 
myndighet og fastsetter hans eller hennes lønn. Styret 
utarbeider hvert år en årsplan for sitt arbeid som anbefalt.

Styreinstruks
Styreinstruksen ble fastsatt av styret på et styremøte den
21. september 2006. Instruksen dekker følgende: Sammen- 
setningen av styret, styrets oppgaver, daglig ledelse,
styremøter – gjennomføring og beslektede temaer, 

styrebeslutninger, referater fra styremøter, inhabilitet og inter- 
essekonflikter, taushetsplikt, innkalling til generalforsamlinger, 
regler for innsideinformasjon og etiske retningslinjer for 
forretningsvirksomheten.
Styret kan avvike fra instruksen ved enkelte anledninger.

Finansiell rapportering
Styret mottar jevnlig økonomiske rapporter  
om selskapets økonomiske og finansielle stilling.

Juridisk kompetanse
For å sikre at alle juridiske aspekter blir tilstrekkelig 
ivaretatt, har styret bedt selskapets sekretær om å være 
tilstede på styremøtene. Snorre Haukali fra advokatfirmaet 
Kluge har vært til stede på alle styremøter i 2009.

Kompensasjonskomiteen
Bestemmelsene for kompensasjonskomiteen ble fastsatt  
av styret på styremøte den 21. september 2006. Komiteens 
oppgaver er knyttet til administrerende direktørs lønns- og 
arbeidsvilkår og godtgjørelse til ledende ansatte inklusiv lønns- 
nivå, bonusordninger, opsjonsordninger, pensjonsordninger, 
arbeidsavtaler osv. Komitéen fremlegger sine anbefalinger 
for styret for endelig godkjenning.

Medlemmer: Thore Michalsen (leder), Thorhild Widvey. 
Styrelederen deltar vanligvis også på møtene. Komiteen 
hadde 3 møter i løpet av 2009. Bestemmelsene for kompen- 
sasjonskomiteen er tilgjengelig på www.akvagroup.com.

Styrets egenevaluering
Styret foretar en årlig egenevaluering av effektivitet,
kompetanse og styrets arbeidsoppgaver rent generelt.
Denne evalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomitéen.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

10. Risikostyring og internkontroll

Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og 
hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold 
til omfanget og arten av selskapets virksomhet. 
Internkontrollen og systemene bør også omfatte 
selskapets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Styret 
bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste 
risikoområder og den interne kontroll. Styret bør i 
årsrapporten gi en beskrivelse av hovedelementene i 
selskapets interne kontroll og risikostyringssystemer 
knyttet til dets finansielle rapportering.

Styret og internkontroll
Ledelsen utarbeider regelmessig resultatrapporter som 
sendes til styret for gjennomgang. De kvartalsmessige 
delårsregnskapene blir gjennomgått på styremøter. 
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Styrets arbeidsplan 
Styret har etablert en årlig arbeidsplan som inkluderer 
en årlig vurdering av samsvar med eksternt og internt 
regelverk, risiko og HMS-status, finansiell risiko og risiko-
identifisering relatert til strategiske mål og håndtering av 
risiko. Basert på denne arbeidsplanen kontrollerer styret 
at selskapet har hensiktsmessige internkontrolltiltak og 
risikostyringssystemer forselskapets virksomhet, deriblant 
systemer egnet til å kontrollere samsvar med konsernets 
verdisyn og etiske retningslinjer.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

11. Godtgjørelse til styret

Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar, kom- 
petanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godt-
gjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig. Opsjoner 
bør ikke utstedes til styremedlemmer. Styremedlemmer, 
eller selskaper som de er tilknyttet, bør ikke påta seg sær- 
skilte oppgaver for selskapet i tillegg til styrevervet. 
Dersom de likevel gjør det, bør hele styret være informert. 
Honorar for slike oppgaver bør godkjennes av styret. 
Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover vanlig 
styrehonorar, bør det spesifiseres i årsrapporten.

Styret er av den oppfatning at størrelsen på godtgjørelse  
til styret er i samsvar med kriteriene i anbefalingen  
angående styrets ansvar, kompetanse osv.  
I tillegg gjelder følgende for godtgjørelsen: 

• Godtgjørelsen er ikke knyttet til selskapets resultater,  
og styremedlemmene har ikke fått aksjeopsjoner
• Ingen styremedlemmer og/eller selskapet som disse 
er tilknyttet har utført spesifikke oppdrag på vegne av 
selskapet utover vervet som styremedlem.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret fastsetter retningslinjer for godtgjørelse til ledende 
ansatte i henhold til loven. Retningslinjene fremlegges for 
generalforsamlingen. Retningslinjene for fastsettelse av 
godtgjørelse til ledende ansatte bør angi hovedprinsippene 
for selskapets lederlønnspolitikk. Retningslinjene bør bi- 
dra til sammenfallende interesser mellom aksjeeierne og 
 ledende ansatte. Resultatavhengig godtgjørelse til leden- 
de ansatte i form av opsjons-, bonusprogrammer eller lignen- 
de, bør knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller resul-
tatutvikling for selskapet over tid. Slike ordninger, herunder 
opsjonsordninger, bør være prestasjonsfremmende og 
forankret i målbare forhold som den ansatte kan påvirke.

Retningslinjer og vilkår
Kompensasjonskomiteen er ansvarlig for å utarbeide retnings-
linjer og anbefalinger for godtgjørelse til administrerende  
direktør og ledende ansatte. Hvert år foretar komiteen en 
grundig gjennomgang av godtgjørelsen og andre ytelser  
til administrerende direktør og ledende ansatte. Gjennom- 
gangen er basert på en markedsanalyse av lignende 
stillinger. Oppbyggingen av og nivået på godtgjørelsen  
og prestasjonslønnssystemet for administrerende 
direktør og ledende ansatte blir fastsatt av styret. Den 
faste godtgjørelsen og prestasjonslønnen inklusiv 
opsjonsordningen for ledende ansatte og styret blir 
beskrevet i et tilegg til årsregnskapet.

I samsvar med lov om allmennaksjeselskaper blir 
generalforsamlingen informert om disse retningslinjene.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

13. Informasjon og kommunikasjon

Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets rappor-
tering av finansiell og annen informasjon basert på åpenhet 
og under hensyn til kravet om likebehandling av aktørene  
i verdipapirmarkedet. Selskapet bør årlig publisere oversikt 
over datoer for viktige hendelser som generalforsamling, 
publisering av delårsrapporter, åpne presentasjoner, ut- 
betaling av eventuelt utbytte med mer. Informasjon til  
selskapets aksjeeiere bør legges ut på selskapets inter-
nettside samtidig som den sendes aksjeeierne. Styret 
bør fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med 
aksjeeiere utenfor generalforsamlingen.

Årsregnskap og periodiske regnskap
Selskapet fremlegger normalt et foreløpig årsregnskap i slut- 
ten av februar. Komplett årsregnskap, styreberetning og 
årsrapport sendes til aksjonærene og andre interessenter  
i april/mai. I tillegg til dette fremlegger selskapet kvartalsvise 
regnskap. Finanskalenderen er tilgjengelig på selskapets 
nettsted. Alle aksjonærer likebehandles av prinsipp.

Annen markedsinformasjon
Det avholdes åpne investorpresentasjoner i forbindelse med  
selskapets kvartalsrapporter. Denne kvartalsvise presentasjo-
nen gjøres også tilgjengelig som webcast-sending og når 
derfor mange. I kvartalsrapporten gjennomgår administreren-
de direktør resultatet i foregående periode og kommenterer 
utviklingen for de ulike produktene og markedssegmentene. 
Dessuten har administrerende direktør en oppsummering 
av markedsutsiktene videre fremover og prospekter i den 
nærmeste fremtid. Finansdirektøren deltar også under disse 
presentasjonene. I tillegg har administrerende direktør og 
finansdirektøren en dialog med analytikere og investorer og 
fremlegger presentasjoner for disse. 
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Selskapet er av den oppfatning at det er svært viktig å holde 
eiere og investorer informert om selskapets økonomiske 
og finansielle utvikling. Det er også viktig å sikre at slik 
informasjon blir gjort tilgjengelig for hele markedet samtidig.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

14. Overtakelse

Styret bør ha utarbeidet hovedprinsipper for hvordan det  
vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud. I en overtakel-
sesprosess bør tilbyder, målselskapets styre og ledelse ha et 
selvstendig ansvar for å bidra til at aksjeeierne i målselskapet 
blir likebehandlet, og at ikke målselskapets virksomhet forstyr- 
res unødig. Målselskapets styre har et særskilt ansvar for at 
 aksjeeierne har informasjon og tid til å kunne ta stilling til 
budet. Styret bør ikke uten særlige grunner søke å forhindre 
eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets 
virksomhet eller aksjer. Dersom det fremsettes et tilbud på 
selskapets aksjer, bør ikke selskapets styre utnytte emisjons-
fullmakter eller treffe andre tiltak med formål å hindre gjen- 
nomføringen av tilbudet, uten at dette er godkjent av generalfor- 
samlingen etter at tilbudet er kjent. Dersom et bud fremmes  
på selskapets aksjer, bør styret avgi en uttalelse med vurde- 
ring av budet og en anbefaling om aksjeeierne bør akseptere 
eller ikke. Dersom styret ikke finner å kunne gi en anbefaling 
til aksjeeierne om hvorvidt de bør akseptere tilbudet eller 
ikke, bør det redegjøres nærmere for bakgrunnen for dette. 
I styrets uttalelse om tilbudet bør det fremkomme om vurderin- 
gen er enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag enkelte
 styremedlemmer har tatt forbehold om styrets uttalelse. 
Styret bør vurdere å innhente en verdivurdering fra en uav- 
hengig sakkyndig. Dersom styremedlem, ledende ansatt, 
deres nærstående eller noen som nylig har hatt en slik 
posisjon, er tilbyder eller har særinteresser i tilbudet, bør 
styret uansett innhente en uavhengig verdivurdering. 
Tilsvarende gjelder dersom tilbyder er en større aksjeeier. 
Verdivurderingen bør vedlegges, gjengis eller refereres 
i styrets uttalelse. Transaksjoner som i realiteten inne-
bærer avhendelse av virksomheten, bør besluttes av 
generalforsamlingen, bortsett fra i de tilfeller hvor disse 
beslutninger etter loven skal treffes av bedriftsforsamlingen.

Styret har etablert retningslinjer for håndtering av til-
bud om overtakelse av alle eller en vesentlig majoritet 
av aksjene i AKVA group ASA. Retningslinjene er 
tilgjengelige på selskapets nettsted.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

15. Revisor

Revisor bør årlig fremlegge for styret hovedtrekkene i en 
plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Revisor bør 
delta i styremøter som behandler årsregnskapet. I møte- 

ne bør revisor gjennomgå eventuelle vesentlige endringer 
i selskapets regnskapsprinsipper, vurdering av vesentlige 
regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det 
har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. 
Sammen med revisjonsutvalget bør revisor minst en gang  
i året gjennomgå med selskapets interne kontroll, herunder 
identifiserte svakheter og forslag til forbedringer. Styret 
og revisor bør ha minst ett møte i året uten at daglig leder 
eller andre fra den daglige ledelsen er til stede. Styret bør 
fastsette retningslinjer for den daglige ledelsens adgang 
til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. I ordi-
nær generalforsamling bør styret orientere om revisors 
godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.

Styret mottar årlig en skisse over arbeid planlagt av revisor. 
Revisor er alltid til stede når styret diskuterer årsregnskapet. 
På disse møtene får styret informasjon om årsregnskapet 
og eventuelle andre problemstillinger som revisor er 
opptatt av. Deler av møtet foregår også uten deltakelse 
av administrerende direktør eller andre ledende ansatte. 
Styrelederen har også et eget årlig møte med revisor.

▶ Avvik fra anbefalingen: Ingen

16. Ledelse og interne prosedyrer

Administrerende direktør
Administrerende direktør står ansvarlig for den daglige 
ledelsen av forretningsvirksomheten, og ansvaret inkluderer 
å sikre at selskapet blir organisert, drevet og videreutviklet 
i samsvar med lover og regelverk, selskapsvedtekter og 
beslutninger fattet av styret og generalforsamlingen.

Ledende ansatte
De ledende ansatte utgjør en gruppe bestående av 9 personer. 
Foruten administrerende direktør består gruppen av finansdi-
rektøren, daglig leder for PRU-Hardware (PRU=Product Res-
ponsible Unit), daglig leder for PRU-Software, daglig leder for 
PRU-Recirculation, daglig leder for BU Scotland (BU=Business
Unit), daglig leder for BU North America, daglig leder for BU 
Latin America og daglig leder for BU export.

Konsernets ledelse møtes månedlig med en fast dagsorden 
i tillegg til den daglige kontakten angående virksomheten 
og en rekke andre planlagte møter og gjennomganger av 
forretningsvirksomheten gjennom hele året.

Evalueringer
Konsernets ledelse har en årlig evaluering av sitt eget arbeid 
og sine arbeidsmetoder. Denne evalueringen fremlegges 
for styrets kompensasjonskomité, og en kortfattet versjon 
fremlegges så for styret.

Konsernstyrer
Konsernets datterselskaper har egne styrer besatt av 
lokale ledere.
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Europa

Norge 
AKVA group ASA
Bryne (Hovedkontor)  
4340 Bryne, Norge 
Telefon: 02582 (gjelder kun Norge)
Telefon: +47 – 51 77 85 00  
Faks: +47 – 51 77 85 01 
E-post: info@akvagroup.com  

AKVA group – Averøy 
Kårvåg, 6530 Averøy, Norge
Telefon: +47– 71 51 73 00 
Faks: +47 – 71 51 73 99

AKVA group –Trondheim
Ladebekken 17,  
7041 Trondheim, Norge
Telefon: +47 – 73 84 28 00
Faks: +47 – 73 84 28 01

AKVA group – Sandstad
7246 Sandstad, Norge
Telefon: +47 – 72 44 11 00
Faks: +47 – 72 44 28 00
 
AKVA group – Mo i Rana  
8607 Mo i Rana, Norge
Telefon: +47 – 75 14 37 50  
Faks: +47 – 75 14 37 51

AKVA group ASA – Tromsø
Skippergata 41,  
9008 Tromsø, Norge
Telefon: +47 – 75 00 66 50
Faks: +47 – 75 00 66 51

AKVA group – Haslum
Nesveien 13,  
1344 Haslum, Norge
Telefon: +47 – 67 51 69 00
Faks: +47 – 67 51 69 10

Danmark
AKVA group Denmark A /S 
(Resirkulering), Teknikervej,  
7000 Fredericia, Danmark
Telefon: +45 – 75 51 32 11
Faks: +45 – 75 51 42 11

Sverige
AKVA group – Agent: 
Modus Trading AB, Färjegårdarne 7
78461 Borlänge, Sweden
Telefon: +46 – (0) 243 883 22 
Faks: +46 – (0) 243 21 17 78  
E-post: modus@dalnet.se

Finland
AKVA group – Agent:
OY MG Trading AB, Michel Guillon 
Ivisnäsplanen 2E, 
02260 Esbo, Finland
Telefon: +358 – 9867 684 22  
Faks: +358 – 9867 684 20

Færøyene
AKVA group – Agent: 
EL-TEKNIK SpF. FO-520 Leirvík, 
Sporamørk 8 kj, Faroe Islands
Telefon: +298 –44 33 13
Faks: +298 – 44 33 14

UK (Skottland)
AKVA group Scotland Ltd.
36F Shore Street, Inverness
Scotland, UK, IV1 1NF
Telefon: +44 (0)1463 221 444  
Faks: +44 (0)1463 223 535

Hellas
Akvasmart /Fishtalk – Agent: 
Zellas Trading Company  
Dodekanisou Str., GR-174 56
Alimos, Athen, Hellas
Telefon: +30 – 210 701 48 81
Faks: +30 – 210 701 26 66
E-post: zellastrading@ath.forthnet.gr

Tyrkia
AKVA group Kültür Balıkçılığı 
Ekipmanları Limited S̨irketi
Milas-Bodrum Yolu No:39,  
Kemikler Köyü 
48200 Milas/Muğla, Tyrkia
Telefon: +90 – 252-374-64 34 
Faks: +90 – 252-374-64 32 

For andre land i Europa, vennligst ta 
kontakt med hovedkontoret i Norge.

Asia

Thailand
AKVA group SEA Co., Ltd.
88/1, The Mirage, Moo 3, 
Soi Prasert-Islam, Samakkee Road, 
Bangtalad, Pakkred, 
Nonthaburi 11120, Thailand
Telefon: +662 – 960 38 35
Faks: +662 – 960 31 55

Vietnam
AKVA group ASA  
Representasjonskontor 
Khang Thong Office Building, 7 Fl.
67 Nguyen Thi Minh Khai Street,
Ben Thanh Ward, District 1,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Telefon: +84 – 08 925 13 81
Faks: +84 – 08 925 13 87

Kina
AKVA group ASA Representative office 
Suite 1826, 18/F  
Shanghai Oriental Center
699 Nanjing West Road
Shanghai (PR China)
200041 Kina

Malaysia
AKVA group Malaysia Sdn Bhd 
Suite 6.01, 6F, Plaza See Hoy Chan
Jalan Raja Chulan 
50200 Kuala Lumpur, Malaysia 
Telefon: +60 17 229 3154
Faks: +60 3 20318618
E-post: jtuma@akvagroup.com

For andre land i Asia, vennligst ta 
kontakt med kontoret i Thailand.

Afrika

Tunisia 
AKVA group – Agent: 
Sociètè Mèditerranèenne  
d`Etudes et Conseils
72, Avenue Habib Bourguiba,  
2080 Ariana, Tunisie
Telefon: +216 71 700 453 
Faks: +216 71 700 297 
E-post: smechg@gnet.tn

For andre land i Afrika, vennligst ta 
kontakt med hovedkontoret i Norge.

Amerika

Canada
AKVA group North America Inc.
1495 Baikie Road, Campbell River 
BC, V9W 1R9 Canada
Telefon: +1 – 250-286-88 02 
Faks: +1 – 250-286-88 05

AKVA group North America Inc.
5251 Duke Street, Suite 606, 
Duke Tower, Scotia Square
Halifax, NS, B3J 1P3 Canada
Telefon: +1 – 902-482-2663
Faks: +1 – 902-405-3373

For USA, vennligst ta kontakt 
med kontoret i Canada.

Chile
AKVA group (Wavemaster Chile S.A.)
Ruta 5 Sur Km. 1030,  
Puerto Montt, Chile
Telefon: +56 – 65 25 02 50
Faks: +56 – 65 25 71 19

For andre land i Latin-Amerika, venn-
ligst ta kontakt med kontoret i Chile.

Oceania

For land i Oceania, vennligst ta 
kontakt med kontoret i Chile.

Kontakt AKVA group


