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ACTAS HISTORIE.

• Acta ble etablert i Stavanger i 1990 som en distributør av låne- og forsikringsprodukter. 

• I perioden 1990–1998 bygget selskapet opp et nasjonalt distribusjonsledd med 10 operative kontorer.

• Acta fusjonerte med meglerselskapet Sundal Collier & Co i 1998.

• Selskapet startet opp virksomhet i Sverige, med Stockholm som første kontor, i første kvartal 2000.

• Samme år fisjonerte selskapet fra Sundal Collier & Co og etablerte Actakonsernet høsten 2000.

• Acta Bank, Acta Link og Acta Online ble lansert våren 2001. Selskapet ble notert på Oslo Børs 16. juli 2001.

•  Vanskelige markedsforhold i 2001 og 2002 medførte at Acta reetablerte en forretningsmodell med rent distribusjon sfokus. 

Acta Real Estate, Acta Bank, Acta Link og Acta Online ble solgt i løpet av 2002 og 2003.

•  Acta tilbyr nå investeringsrådgivning med et bredt utvalg av spare- og investeringsløsninger i Norge og Sverige. 

Selskapets kunder kan investere i eiendom, garanterte produkter, aksje- og hedgefond, unit link, private equity og shipping. 

•  Actakonsernet har totalt 425 ansatte, hvorav 305 daglig ledere, investeringsrådgivere og kundekonsulenter ved Actas 49 

rådgivningskontorer i Norge og Sverige.

•  Konsernet har etter reetablering av forretningsmodellen i løpet av 2003 levert meget sterke finansielle resultater 

i 2004, 2005 og 2006. 

• Acta Sverige gikk for første gang med overskudd i 2004 og har levert solide overskudd i både 2005 og 2006.

• Acta Norge fortsatte med god vekst i 2006 og bidro sterkt til Actakonsernets resultat på 919 millioner kroner.  

• Acta hadde ved utgangen av 2006 cirka 70 milliarder kroner i kundemidler under forvaltning på vegne av 73 000 kunder.

• Virksomheten i Acta er underlagt tilsyn av Kredittilsynet i Norge og Finansinspektionen i Sverige.

Actakonsernet bestod ved årsslutt 2006 av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta ASA, inklusiv Acta ASAs svenske 

filial Acta Kapitalförvaltning og Acta ASAs danske filial Acta Kapitalforvaltning, Acta Försäkringsplanering AB, Svenska Spar AB, Acta Asset 

Management ASA, Acta Prosjektmegling AS og Acta Corporate Services AS.  

Acta Holding ASA: Morselskapet i konsernet hvis oppgave er å utføre konsernoppgaver og å utøve eierskap i 

 datterselskapene. Selskapet har ingen egen virksomhet utover dette. 

Acta ASA: Virksomhet underlagt verdipapirhandelloven med distribusjon og rådgivning vedrørende investeringsprodukter. 

Acta Försäkringsplanering AB: Selskapet har konsesjon som svensk forsikringsmegler.

Svenska Spar AB: Selskapet er under avvikling etter at virksomheten er integrert i Acta Försäkringsplanering AB. 

Acta Asset Management ASA: Virksomhet underlagt verdipapirhandelloven. Yter aktiv forvaltning av investors portefølje 

av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt. 

Acta Prosjektmegling AS: Selskapet har bevilling som eiendomsmegler og forestår bl.a. distribusjon av andeler i Fornebu Boligspar.

Acta Corporate Services AS: Selskapet tilbyr interne administrative tjenester.
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ACTAS VERDIGRUNNLAG.

Acta har et sett av kjerneverdier som er styrende for all 

virksomhet i selskapet. Dette verdigrunnlaget legger premisser 

for  hvilke holdninger som er akseptable, det legger føringer 

på de beslutninger som fattes på alle nivåer i organisasjonen, 

og det er en integrert del av profileringen av selskapet – både 

internt og eksternt.

Virksomheten i Acta er basert på fire kjerneverdier:

• Kompetent

•  Åpen

• Pålitelig

• Engasjert

Actas kjerneverdier har betydning i mange sammenhenger 

og for mange interessegrupper: 

•  Gjennom det vi er og det vi gjør skal våre kunder oppleve 

våre verdier, verdsette dem og på dette grunnlaget anbefale 

Acta til venner og kjente. For å bli identifisert med verdiene, 

må ansatte praktisere dem i all virksomhet som utføres for Acta.

•  Den viktigste lederoppgaven i Acta er å formidle selskapets 

 verdier til de ansatte. Derfor ønsker Acta ledere som  forstår 

 verdienes betydning for vår konkurranseevne – og som 

 etterlever dem fullt og helt.

Actas verdigrunnlag er styrende for all virksomhet i selskapet; 

for alt fra strategisk tenkning til dagligdagse gjøremål. Det er 

kjernen i vår felles organisasjonskultur og grunnsteinen for en 

langsiktig, varig vekst og lønnsomhet.
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Operasjonelle høydepunkter

• Høyeste kundeavkastning noensinne

• Høyeste kundeutbetalinger noensinne

• Høyeste kundetilfredshet noensinne

• Nye kontorer i Norge: Lillestrøm og Oslo Nye

• Nye kontorer i Sverige: Norrköping og Örebro

• Antall ansatte: 425 (356)

• Antall daglig ledere, rådgivere og kundekonsulenter ved rådgivningskontorene: 305 (257)

• Ansettelse av complianceansvarlig

• Høyt fokus på profilering gjennom lokale og riksdekkende medier

Finansielle høydepunkter

• Brutto nytegning: 20,5 milliarder kroner (14,6 milliarder kroner)

• Investeringer i eiendom: 13 milliarder kroner (13 milliarder kroner)

• Kundemidler under forvaltning: 70 milliarder kroner (49 milliarder kroner)

• Inntekter: 1 814 millioner kroner (1 234 millioner kroner)

• Driftskostnader: 895 millioner kroner (588 millioner kroner)

• Konsernresultat før skatt: 937 millioner kroner (653 millioner kroner)

• Resultat før skatt i Norge: 631 millioner kroner (541 millioner kroner)

• Resultat før skatt i Sverige: 329 millioner kroner (143 millioner kroner)

• Driftsmargin: 51 % (52 %) 

• Egenkapitalavkastning før skatt: 138 % (126 %)

• Actas aksjekurs ved utgangen av året: 33 kroner (17,90 kroner)

• Utbetalt utbytte per aksje: 2 kroner (1,25 kroner)

HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006.
HOVEDTALL KONSERN    

(millioner kroner) 2006 2005 2004

Transaksjonsrelaterte inntekter 1 647 1 134 602
Porteføljeinntekter 167 100 57
Sum driftsinntekter 1 814 1 234 659

Variable driftskostnader 440 269 123
Faste lønnskostnader 245 167 132
Andre faste driftskostnader 201 138 110
Avskrivninger 9 14 13
Sum driftskostnader 895 588 377

Driftsresultat 919 646 282

Netto finansposter 18 6 1
Resultat før skattekostnad 937 653 283

Skattekostnad 265 184 44
Årets resultat 672 469 239

NØKKELTALL KONSERN    

(millioner kroner) 2006 2005 2004

Brutto nytegning 20 475 14 559 7 984
Kundemidler under forvaltning 70 232 48 795 29 577

Egenkapitalrentabilitet (%) 138 % 126 % 90 %
Driftsmargin (%) 51 % 52 % 43 %
Fortjeneste per aksje (kroner) 2,67 1,86 1,00
Fortjeneste per aksje utvannet (kroner) 2,67 1,86 0,95

Bokført egenkapital per aksje (kroner) 3,05 2,34 1,73
Utbetalt utbytte per aksje (kroner) 2,00 1,25 0,00

Aksjekurs per 31.12. (kroner) 33,0 17,9 9,6
Antall aksjer ved periodens slutt (millioner) 251,7 251,7 251,7
Antall aksjer utvannet (millioner) 251,7 251,7 251,7

1) Egenkapitalrentabilitet = Resultat før skatt/gjennomsnittlig egenkapital.   
2) Driftsmargin = Driftsresultat/Totale inntekter.    

Hovedtallene for konsern er utarbeidet i henhold til IFRS.

(tall i parentes er for 2005)
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HOVEDTALL SEGMENT   

   

(millioner kroner) 2006 2005 2004

Brutto nytegning

Acta Norge 11 707 9 857 5 664
Acta Sverige 8 768 4 702 2 323
New Markets 0 0 0
Corporate 0 0 0
Sum 20 475 14 559 7 987

Kundemidler under forvaltning

Acta Norge 47 119 35 247 22 001
Acta Sverige 23 114 13 548 7 576
New Markets 0 0 0
Corporate 0 0 0
Sum 70 233 48 795 29 577

Inntekter

Acta Norge 1 145 906 512
Acta Sverige 669 327 147
New Markets 0 0 0
Corporate 0 1 0
Sum 1 814 1 234 659

Driftsresultat

Acta Norge 614 533 272
Acta Sverige 329 143 28
New Markets -3 -3 0
Corporate -21 -27 -18
Sum 919 646 282

Årets resultat

Acta Norge 449 390 198
Acta Sverige 235 103 20
New Markets -2 -2 0
Corporate -10 -22 22
Sum 672 469 240

HØYDEPUNKTER FOR ACTA I 2006 - SEGMENTINFORMASJON.

Sverige 33 %

Norge 67 %

Kundemidler under forvaltning: 70,2 milliarder kroner

Sverige 37 %

Norge 63 %

Inntekter: 1 814 millioner kroner

Sverige 33 %

Norge 67 %

Driftsresultat: 919 millioner kroner

Sverige 43 %

Norge 57 %

Brutto nytegning: 20,5 milliarder kroner

Sverige 56 %

Norge 44 %

Antall kunder: 73 000

Sverige 54 %

Norge 46 %

Antall daglig ledere, rådgivere og kundekonsulenter: 305
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Den gunstige utviklingen som har preget verdensøkonomien 
de siste årene, fortsatte i 2006. Det internasjonale penge-
fondet (IMF) har anslått veksten i global verdiskaping til 
i overkant av fem prosent for 2006. De siste tre årene har 
verdensøkonomien ekspandert sterkere enn hva som har 
blitt registrert de siste 30 årene.

Den amerikanske sentralbanken satte et foreløpig punk-
tum for sine endringer av styringsrenten sommeren 2006, 
da renten hadde økt fra én prosent til 5¼ prosent på to år. 
Den mer restriktive pengepolitikken i USA har redusert 
vekst takten i den amerikanske økonomien. Avmatningen i 
den amerikanske  økonomien har imidlertid blitt mer enn 
kompensert av økende aktivitetsnivå i Europa og Japan 
– og  dessuten i de fremvoksende økonomiene i Asia, Latin-
Amerika og Øst-Europa. 

Euroområdet hadde i 2006 den sterkeste oppgangen siden 
2000. God lønnsomhet i bedriftene og lave renter ga høye 
investeringer og et høyt nivå på tillitsindikatorer for nærings-
livet i 2006.

De to folkerike nasjonene Kina og India utmerker seg 
med akti vitetsvekst som gir betydelige utslag i den samlede 
verdi skapingen på global basis.

En sterkt økende etterspørsel og knapphet på tilgjengelige 
ressurser sendte prisene på andre råvarer – først og fremst 
metaller – til himmels i fjor. Oljeprisen økte kraftig i første 
halvår, for deretter å falle tilsvarende i andre halvår. Et fat 
nordsjøolje kostet i gjennomsnitt 65 dollar i 2006, ti dollar 
mer enn i 2005.

Norges Bank økte styringsrenten fra 2¼ prosent til 3½ 
prosent i 2006. Sveriges Riksbank økte renten fra 1½ 
prosent til 3 prosent i løpet av året. Det ventes ytterligere 
renteøkninger – både i Norge og Sverige – i 2007.

En høy oljepris og et lavt rentenivå er to viktige  drivkrefter 
som har påvirket norsk økonomi de siste årene. Det er nå 
flere ledige jobber enn arbeidsledige. Norske husholdninger 

HØYDEPUNKTER I MARKEDENE I 2006.

har blitt stadig mer velhavende de siste årene, i takt med en 
markert prisoppgang i markedene for boliger og fritidseien-
dommer.

I Sverige har den økonomiske veksten vært høy i 2006. 
Investeringsvarer utgjør en viktig del av landets eksport, 
og økt vekst hos handelspartnere har gitt positive effekter. 
Arbeidsmarkedet har vist en bedring siden høsten 2005 og 
til tross for innstramminger i pengepolitikken er rentenivået 
fortsatt lavt.

De fleste av verdens toneangivende aksjemarkeder leverte 
positiv avkastning i fjor. Kursfall på amerikanske dollar og 
japanske yen bidro imidlertid negativt til avkastningen for 
norske investorer som investerte i de internasjonale kapital-
markedene.

Omregnet til norske kroner ga den globale aksjeindeksen 
MSCI All Country World Index nærmere ti prosent avkast-
ning i 2006. Det var store forskjeller mellom avkastningen 
fra de ulike regionene. Mens aksjemarkedene i Japan og 
USA utviklet seg svakere enn gjennomsnittet, utmerket euro-
peiske aksjer seg positivt med mer enn 20 prosent avkastning 
i perioden. MSCIs delindeks for de nye vekstmarkedene i 
Øst-Europa steg nærmere 33 prosent i 2006.

Markedsaktørene fikk på forsommeren i 2006 en påmin-
nelse om at det er risiko forbundet med aksjeinvesteringer. 
Da falt kursen på MSCIs aksjeindeks for nye vekstmarkeder 
med 25 prosent (regnet i norske kroner) i løpet av en måned. 
Inflasjonsfrykt og fokus på de store underskuddene i USAs 
utenriksregnskap var blant faktorene som utløste kursfallet. 
Utover sommeren blomstret optimismen på ny i markedene, 
og i oktober ble det satt ny kursrekord for MSCI-indeksen 
som gjenspeiler verdiutviklingen i de globale 
vekstmarkedene.

Både Oslo Børs Hovedindeks og Stockholm-børsens 
OMX-indeks ga mer enn 32 prosent avkastning (regnet i 
norske kroner) i 2006.
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ACTAS PRODUKTER.

Indeksprodukter

Indeksprodukter er investeringsløsninger som kombinerer et 
sikkert element – gjerne en obligasjon eller et bankinnskudd 
– med et usikkert element, som ofte er en rett til å kjøpe en 
eller flere aksjeindekser, valutaer, råvarer eller lignende til 
priser som ble fastsatt da indeksproduktene ble kjøpt.

Acta er distributør av kapitalgaranterte spareprodukter 
utstedt av Sandnes Sparebank i Norge og av HQ Bank og 
Kaupthing Bank i Sverige.

Actas kunder investerte nærmere åtte milliarder kroner i 
de ulike indeksproduktene som ble tilbudt i 2006. 

Det ble tilbudt 7 ulike strukturer i Norge og 11 ulike 
strukturer i Sverige i løpet av 2006. Blant noen av de varia-
blene som bestemmer verdiutviklingen på indeksproduktene 
som ble lansert i 2006, kan nevnes:

• kursutviklingen på aksjeindekser i Stillehavsregionen
•  valutamarkedets vurdering av argentinske pesos, russiske 

rubler og tyrkiske lire i forhold til amerikanske dollar
• prisene på olje, industrimetaller og landbruksprodukter
•  kursutviklingen på fond-av-hedgefondet Key Multi-

Strategy 

Det ble innfridd indeksprodukter pålydende ca. én 
 milliard kroner i løpet av 2006. 

Det ble også tilbudt såkalte tilbakekjøp av enkelte indeks-
produkter. Ved at utsteder har tilbudt tilbakekjøp, har Actas 
kunder fått anledning til å frigjøre midler og realisere ureali-
serte gevinster på sine investeringer. Tilbud om tilbakekjøp 
av indeksprodukter har blitt godt mottatt, og Actas kunder 
mottok nærmere 500 millioner kroner som utbetalinger etter 
tilbakekjøp av indeksprodukter i 2006.

Kundemidler investert i indeksprodukter utgjorde 18 
 milliarder kroner ved utgangen av 2006.

Eiendom

Acta har tilbudt investeringer i eiendomsporteføljer siden 
1999. Fjoråret var preget av høy aktivitet i denne aktiva-
klassen. Samtidig kunne investorene glede seg over solide 
avkastningstall og rekordhøye utbetalinger.

To nye porteføljer ble etablert i 2006; Boligutleie Holding 
4 og Næringsbygg Holding 3. De norske og svenske invester-
ingsselskapene var fortsatt i en oppbyggingsfase ved utgangen av året.

Både målt ved leieinntekter og samlet areal er Actas eien-
domsporteføljer sett under ett den største aktøren blant de 
norske eiendomsselskapene. 

I 2006 ble det gjennomført eiendomsinvesteringer for 
nærmere 13 milliarder kroner. Dette er noen eksempler på 
eiendomskjøp som ble gjennomført:

•  14 100 leiligheter beliggende i eller ved større byer i 
Tyskland

• 17 hotell med totalt 1888 rom i Ohio, USA 
• Kjøpesentrene Alfa, Mols og Dole i Riga, Latvia
• Kontorbygget 44 Wall Street i New York City, USA
•  The Westin Arlington Gateway Hotel nær Washington 

DC, USA

De fullt ut investerte norske eiendomsporteføljene ga føl-
gende avkastning til eierne i 2006:

• Boligutleie Holding 1 22,7 %
• Boligutleie Holding 2 14,9 %
• Etatbygg Holding 1 20,6 %
• Etatbygg Holding 2 19,3 %
• Næringsbygg Holding 1 41,9 %
• Næringsbygg Holding 2 42,6 %

Prosenttallene viser avkastningen til eierne, forutsatt at alle 
utbetalinger fra selskapene har blitt reinvestert i porteføljene.

 ?
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Skipsholding 1 AS (GSH) ble etablert. GSH er nå etablert 
som en portefølje bestående av ulike skipsinvesteringer med 
begrenset risiko. 

GSH fokuserer på avkastning fra eierskap i skip. Alle 
skipene i selskapets portefølje er utleid på langsiktige 
 kontrakter. 

Ved at all teknisk og operasjonell risiko knyttet til skips-
investeringene, overføres til leietakere gjennom såkalte bare-
boat-avtaler, vil selskapets risiko og avkastning i hovedsak 
være knyttet til at leietakerne faktisk betaler sine avtalte leie-
forpliktelser, samt hva som vil være verdien av skipene ved 
utløpet av leieperioden.  

Etter selskapets siste kapitalutvidelse, som ble gjennom-
ført i desember i 2006, har GSH nå betydelige midler 
tilgjengelig for nye investeringer i shippingmarkedene.

Ved utgangen av 2006 hadde GSH direkte eller indirekte 
eierandeler i følgende skip:

• Bil- og passasjerfergen «Atlantic Traveller»  
• Seismikkfartøyet «Hawk Explorer»
• Produkttankskipet «Berana»
•  Tankskipene «Eagle Carina», «Eagle Centaurus», 

«Eagle Auriga» og «Eagle Corona»

GSH har som investeringsmål å gi en årlig avkastning 
(internrente) på 11–16 prosent på egenkapitalen før skatt, 
målt over selskapets levetid. 

Likvide midler som ikke anses nødvendige for den 
løpende driften i selskapet, vil bli utbetalt – enten som 
utbytte, som kapitalnedsettelse eller gjennom tilbakekjøp av 
utestående aksjer. 

GSH er planlagt realisert i sin helhet når markedsforholdene 
vurderes å gjøre dette mest lønnsomt for investorene. En slik 
avvikling vil tidligst skje i løpet av selskapets andre driftsår og 
senest skje i løpet av det tiende driftsåret.

Actas kunder hadde verdier for mer enn to  milliarder 
kroner i GSH ved utgangen av fjoråret, hvorav 750 
 millioner kroner var egenkapital.

 
Private equity

Acta lanserte private equity som en ny aktivaklasse i 
produkttilbudet i 2006. Aktiv eierkapital (private equity) er 
kjennetegnet ved at kapitalforvaltere utøver aktivt eierskap 
– gjerne etter å ha kjøpt en kontrollerende eierandel i et 
selskap og samtidig latt seg representere i selskapets styrende 
organer – og deretter omstrukturerer eller videreutvikler 
selskapet etter en på forhånd definert strategi.  

Investeringer i private equity har tidligere vært forbeholdt 
de aller rikeste og mest profesjonelle investorene. Gjennom 
investeringsselskapet Global Private Equity 1 AS (GPE) er 
denne typen investeringer blitt tilgjengeliggjort for Actas 
kunder.

GPE investerer midlene i andre private equity-fond, eller 
direkte i selskaper med utviklingspotensial. Slike direkte-
investeringer vil alltid bli gjort i samarbeid med en private 
equity-forvalter. 

Det er nødvendig å ha et langsiktig perspektiv når man 
investerer i private equity. Det er også relativt høy risiko 
forbundet med denne typen investeringer. Sett over tid for-
ventes det imidlertid at dette vil gi attraktiv avkastning. GPE 
har som målsetting å gi en årlig avkastning (internrente) på 
15 prosent før skatt, målt over selskapets levetid. Det tas 
sikte på at porteføljen skal være fullt ut investert i løpet av 
en periode på tre år, og at denne skal søkes realisert innenfor 
en periode på 10 til 12 år etter dette.

Actas kunder hadde investert i overkant av 400 millioner 
kroner i GPE ved utgangen av fjoråret. Selskapet er i en 
etableringsfase og har betydelige midler tilgjengelig for nye 
investeringer.

Det ble besluttet å avvikle de to næringsbyggporteføljene 
Næringsbygg Holding 1 og Næringsbygg Holding 2, etter 
at store deler av eiendomsmassen i selskapene ble solgt i 
løpet av året. Investeringsselskapet Verven 4 AS ble også 
avviklet i 2006, etter at et attraktivt bud på selskapets eneste 
eiendomsinvestering – det tidligere Amoco-hovedkvarteret i 
Stavanger – ble akseptert av eierne. Det ble til sammen solgt 
eiendommer for mer enn syv milliarder kroner i 2006.

Ved utgangen av 2006 var den samlede verdien av 
Actakundenes eiendomsinvesteringer 37 milliarder kroner, 
hvorav 15 milliarder kroner var egenkapital. Ved utgangen 
av 2005 var verdien av eiendomsporteføljene 27 milliarder 
kroner, hvorav ni milliarder kroner var egenkapital.

 
Verdipapirfond og fondsforsikring

Acta tilbyr et stort antall verdipapirfond fra internasjonalt 
ledende fondsforvaltere. Acta distribuerer også ulike fonds-
forsikringsløsninger på vegne av et mer begrenset antall 
forsikringsselskaper i Norge og Sverige. 

Acta samarbeider med fondsrådgivningsselskapet 
Wassum Investment Consulting (WIC). WIC bistår med 
analyser og anbefalinger om hvilke fond som kan vise til 
fremragende forvaltningsresultater – og som ventes å gjøre 
det også i fremtiden.

Acta utarbeider løpende oversikter over anbefalte fond 
innenfor ulike fondskategorier. Fond som investerer i Kina, 
Norden eller i globale vekstmarkeder, er eksempler på slike 
fondskategorier. 

Normalt er mellom 25 og 30 ulike verdipapirfond rep-
resentert på Actas anbefalte fondsfokusliste. Ved utgangen 
av 2006 var nærmere 85 prosent av kundenes direkte aksje-
fondsplasseringer investert i fondene på fokuslisten som 
består av de såkalte kjerne- og krydderutvalgene.

Fjorårets gjennomsnittlige avkastning på fondene i 
kjerneutvalget endte på 21 prosent (regnet i norske kroner). 
Kjerneutvalget består av aksjefond med middels høy risiko. 

Den gjennomsnittlige avkastningen på høyrisikofondene i 
krydderutvalget endte til sammen ligning på 26 prosent.

Kundenes gjennomsnittsavkastning på sine faktiske 
investeringer i fondene på fokuslisten endte på 31 prosent 
i 2006. Avkastningen var langt høyere enn hva som var 
verdistigningen i internasjonale aksjemarkeder. Morgan 
Stanleys verdensindeks økte med i underkant av ti pro-
sent, regnet i norske kroner i 2006, mens Morgan Stanleys 
nymarkedsindeks økte med 22 prosent, regnet i norske kroner 
i samme periode.

Blant fondene på fondsfokuslisten utmerket fond i såkalt 
nye vekstmarkeder seg med spesielt høy avkastning i fjor. 
Som eksempler på dette kan nevnes (tallene i parentes viser 
avkastning i 2006, regnet i norske kroner):

• Invesco (China) PRC  (+65,8 %)
• East Capital Russland (+51,8 %)
• Odin Europa SMB (+47,2 %)
• Odin Europa  (+42,0 %)
• Odin Offshore  (+41,7 %)
• HSBC Brasil  (+39,0 %)
• HSBC India  (+34,9 %)

Key Asset Management er fortsatt Actas primære samar-
beidspartner på området hedgefondforvaltning. I Sverige 
distribueres i tillegg hedgefond som forvaltes av Banco 
Fonder og Erik Penser Fonder.

Actas hovedsamarbeidspartnere på fondsforsikringssiden 
er Vital, SEB og Skandia.

Actas kunder hadde verdier for 4,3 milliarder kroner i 
ulike verdipapirfond ved utgangen av 2006. Av dette beløpet 
var 1,3 milliarder kroner investert i ulike fondsforsikrings-
produkter.

 
Shipping

Acta har tilbudt eksponering i shippingmarkedene 
siden sommeren 2004 da investeringsselskapet Global 
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Camp 1 – ved utgangen av 2004

hadde Acta 30 milliarder kroner 

i kundemidler under forvaltning

Camp 2 – ved utgangen av 2005 

nådde Acta 49 milliarder kroner 

i kundemidler under forvaltning

Camp 3 – ved utgangen av 2006 

nådde Acta 70 milliarder kroner 

i kundemidler under forvaltning

150 mrd
Ved utgangen av 2008 er målet at 

Acta skal ha 150 milliarder kroner i 

kundemidler under forvaltning

I 2005 utarbeidet Acta selskapets mål for de neste 

tre årene. Den viktigste målsettingen er å nå 

150 milliarder kroner i kundemidler under 

forvaltning innen utgangen av 2008.  
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ACTAS VISJON, MÅL OG STRATEGI.

DEN LEDENDE 

INVESTERINGSRÅDGIVEREN 

I DET NORDISKE 

SPAREMARKEDET.

STRATEGI

FØRSTEKLASSES 

RÅDGIVNING.

HØY TILSTEDEVÆRELSE 

I MARKEDENE.

PRODUKTLEDERSKAP.

ATTRAKTIV FORRETNINGS-

MODELL OG KONKURRANSE-

DYKTIG AVKASTNING.

Visjon og mål

Acta ønsker å bli den ledende investeringsrådgiveren i det  nordiske 
markedet. Acta har kunngjort en målsetting om å ha 150 milliarder 
kroner under forvaltning på vegne av norske, svenske og danske 
kunder innen utgangen av 2008. I Norge og Sverige har Acta alle-
rede opparbeidet seg en betydelig markedsposisjon som rådgiver og 
distributør av spareløsninger. Som et ledd i denne  vekststrategien, 
etablerer Acta nå virksomhet i Danmark.

Acta skiller seg ut fra andre i markedet ved å hjelpe sparere 
til å finne frem til skreddersydde og gode investeringsløsninger 
 gjennom kompetent rådgivning i tett dialog med kunden. 
Gjennom mange år har Acta opparbeidet seg en unik kompetanse 
på å velge de mest hensiktsmessige spareproduktene i universet 
av  investeringsmuligheter som tilbys i det globale kapitalmarkedet.  

Det siste året har Acta tatt en klarere posisjon som utfordreren 
til de tradisjonelle bankene. Posisjonen signaliseres gjennom 
 tydeligere og mer synlig kommunikasjon i markedsføringen, hvor 
hoved budskapet er ”vi jobber hardt for pengene dine”. Acta har 
valgt å føre en åpenhetslinje overfor mediene og anstrenger seg 
for å være tilgjengelig når noen ønsker informasjon fra selskapet. 
Actas med arbeidere er stolte av tjenestene og produktene de tilbyr 
kundene og ønsker derfor at det offentlige rom skal få best mulig 
kjennskap til virksomheten. 

Acta har siden 2005 viet økt oppmerksomhet til investor-
markedet. Foruten kvartalsvise presentasjoner og jevnlig kontakt 
med eiere og analytikere, arrangeres kvartalsvise road shows 
i London og halvårlige road shows i USA.   

Førsteklasses rådgivning

Acta stiller høye krav til rådgiverne, for at kundene skal oppleve 
markedets høyeste kompetanse innen rådgivning på spareprodukter. 
Dette oppnår Acta gjennom bransjens mest krevende rekrutterings-
prosess, som følges opp av fadderordninger og programmer for 
kompetansebygging og personlig utvikling. I tillegg til resultatbasert 
kompensasjon, blir Actas rådgivere også belønnet i forhold til til-
bakemeldinger fra kundetilfredshets undersøkelsene som jevnlig 

 gjennomføres i selskapet. Rådgivere som får gode skussmål 
fra  kundene, blir belønnet for det, og vice versa. 

I Sverige er det et lovkrav om en uavhengig sertifiserings-
ordning for rådgivere. Det betyr blant annet at rådgivere 
som ikke består alle testene, får karantene til de igjen opp-
fyller kravene. I Norge har myndighetene ennå ikke innført 
noen sertifiseringsordning, men signalene tyder på at det vil 
komme. I Acta har vi valgt å agere i forkant og gjennom-
fører jevnlig, i samarbeid med selskapet Spama, egne tester 
av de norske rådgiverne.    

Høy tilstedeværelse i markedene

Det siste året har Acta åpnet fire nye kontorer – to i 
Norge og to i Sverige – og har totalt 49 rådgivnings- og 
representasjons kontorer i Norge og Sverige ved utgangen av 
2006. I løpet av 2007  planlegger Acta å åpne flere kontorer 
i våre etablerte markeder, i  tillegg til å starte opp virksomhet 
i det danske markedet i begynn elsen av 2007. Gjennom et 
vidt distribusjons  nett sikrer Acta nærhet til kundene. Det er 
videre et mål at forholdstallet mellom kunder og rådgivere 
skal sikre en god oppfølging av kundene. 

Produktlederskap

De globale kapitalmarkedene byr på et bredt spekter av 
investerings muligheter. Det er Actas jobb å finne frem til de 
mest effektive og hensiktsmessige investeringsløsninger som 
det globale kapitalmarkedet har å by på. Basert på analyser 
og kritisk  evaluering, velger vi de investeringsproduktene vi 
mener passer best for den jevne sparer i Norge, Sverige og 
Danmark. Acta ser på historisk avkastning og risikoprofil, 
og på kvaliteten på forvalterne. Med utgangspunkt i disse 
funnene, sammenført med våre forventninger til markedsut-
viklingen i tiden fremover, velger vi de pro duktene som er 
best egnet til å danne veldiversifiserte porteføljer. Acta har 
flere ganger vist at det er mulig å tilby investerings produkter 
som er forbeholdt profesjonelle eller institu sjonelle forval-
tere, til  vanlige investorer. Eksempelvis introduserte Acta 
med suksess private  equity-fond for alminnelige sparere 

høsten 2006. Dessuten ble Global Skipsholding-produktet 
til Acta utvidet  gjennom en bedre kapitaltilgang og flere 
nyervervelser i løpet av 2006.

 
Attraktiv forretningsmodell

Acta oppnår en lite kapitalintensiv drift ved å konsentrere 
seg om distribusjon og produktutvikling fremfor produksjon 
av investeringsløsninger. En stor andel av kostnadene og 
inntektene til selskapet er variable, og dermed skalerbare i 
forhold til forretningsvolumet. Driften krever lave invester-
inger, både i utstyr og inventar. Forretningsmodellen gir 
således en lav kapitalbinding og attraktive avkastningstall for 
 selskapet.  

I løpet av 2006 har Acta klart å øke andelen av inntek-
ter som kommer fra forvaltning, i forhold til andelen som 
skriver seg fra transaksjoner. Dette er en del av en strategi 
som skal sikre at forretningsmodellen blir mer robust overfor 
konjunktursvingninger i økonomien. Andelen produkter 
med løpende inntekter har steget betydelig det siste året. 

Actas utbyttepolitikk tar utgangspunkt i virksomhetens 
 relativt lave kapitalintensivitet og har som mål at utbytte skal 
utgjøre en høyest mulig grad av inntjeningen etter skatt, tatt 
hensyn til lovkrav og  tilfredsstillende  soliditet og likviditet. 

VISJON 

150 MRD. I KUNDEMIDLER 

UNDER FORVALTNING 

PER 31.12.08

MÅL 
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Christian Tunge (født 1971) 

– finansdirektør Acta Holding ASA

Tunge har vært ansatt som finansdirektør siden 1. desember 2006 og  kommer 
fra stillingen som International Negotiator i Statoils internasjonale oppstrøms-
virksomhet. Han var ansatt i Statoil i ti år og har i hovedsak sin bak grunn fra 
ulike posisjoner og avdelinger innen økonomi og finans. Tunge er sivil økonom fra 
Norges Handelshøyskole (NHH) og CEMS Master in International Management 
fra NHH/Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas 
(ESADE). Han har Høyere Avdelings Eksamen fra NHH og har i tillegg Master 
i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen.  

Simen Mørdre (født 1965) 

– administrerende direktør Acta Holding ASA/Acta ASA

Mørdre har vært ansatt som administrerende direktør siden april 2005. Han 
har erfaring fra Orklas merkevaredivisjon som Brand Manager i Helly Hansen, 
markedssjef  i Stabburet og markedsdirektør i Bakers. Mørdre var siden markeds-
direktør i Skeidar i to år før han ble direktør for DnB privatmarked og Postbanken 
på Østlandet. I DnB fikk han siden ansvar for DnB SAGA. Det siste året før 
Mørdre kom til Acta, arbeidet han som partner i konsulentselskapet Korn/Ferry 
International. Mørdre er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

 

ORGANISASJON OG LEDELSE.
Robert Corfield Aakre (født 1970) 

– direktør rådgivning Norge

Aakre har vært tilknyttet Acta siden januar 2004 og ble 
utnevnt til direktør rådgivning Norge i mars 2005. Han har 
tidligere jobbet i bl.a. Vesta, Skandia og DnB hvor han har 
hatt ulike lederstillinger innen økonomi og finans. Aakre er 
utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. 

Jan Karlsson (født 1960) 

– Country Manager Acta Sverige

Karlsson har vært ansatt i Acta siden 1999 og er ansvarlig for 
Actakonsernets virksomhet i Sverige. Han har lang erfaring fra 
finansbransjen og var områdesjef  i Skandia før han begynte i 
Acta. Karlsson er utdannet økonom fra Mälardalens högskola/
Uppsala Universitet.

Peter Egholm Jensen (født 1964)   

– Country Manager Acta Danmark

Egholm Jensen har vært ansatt i Acta siden 1. september 2006 
og kommer fra Dexia Bank Danmark A/S hvor han har ledet 
Wealth Management/Private Banking divisjonen. Han har 
bred erfaring fra lederstillinger i Artesia Banking Corp., Spar 
Bank Nord, Danske Bank og BG Bank. Egholm Jensen er 
 siviløkonom fra Handelhøyskolen i København.

Stein Morten Bjelland (født 1960) 

– administrerende direktør Acta Asset Management ASA/

Corporate services AS

Bjelland har vært ansatt i dagens stilling siden september 
2001. Før han begynte i Actakonsernet var han Quality 
Leader i GE Capital Bank Switzerland og deretter COO 
i GE Capital Bank Scandinavia. Bjelland er utdannet 
markedsøkonom fra Rogaland Distriktshøyskole.

ACTA HOLDING

Simen Mørdre, adm. direktør
Christian Tunge, finansdirektør

RÅDGIVNING NORGE

Robert Corfield Aakre, direktør
Lasse Johansen, direktør Øst
Kjetil Fladmark, direktør Vest

RÅDGIVNING SVERIGE

Jan Karlsson, country manager
Eirik W. Henningsen, 

assisterende country manager
Mathias Andersson, salgsdirektør

Martin Möjne, salgsdirektør

RÅDGIVNING DANMARK

Peter Egholm Jensen, country manager 

ASSET MANAGEMENT

Stein Morten Bjelland, adm. dir.
Geir Inge Solberg, 
investeringsdirektør

PROSJEKTMEGLING

Rena Flåteteigen, adm. dir.

CORPORATE SERVICES

Stein Morten Bjelland, adm. direktør
Morten Flørenæss, økonomidirektør
Marita Nesvik, HR-direktør
Jostein Viken, IT /markedsdirektør



24 25

Geir Inge Solberg (født 1956) 

– investeringsdirektør Acta Asset Management ASA

Solberg ble ansatt i Acta i september 2000 som 
 administrerende direktør for Acta Fondsforsikring ASA, 
og fra mars 2002 som leder av produkt og forvaltning i Acta 
Asset Management ASA. Før han kom til Acta var han 
administrerende direktør i Vital Fondsforsikring AS. Solberg 
er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. 

Morten Flørenæss (født 1965)  

– økonomidirektør Acta Corporate Services AS

Flørenæss har vært ansatt som økonomisjef  i Acta 
siden august 2000 og tiltrådte 1. september 2006 som 
økonomidirektør. Han har tidligere hatt ulike stillinger i 
Sandnes Sparebank, arbeidet som revisor i KPMG AS og 
som økonomi- og administrasjonssjef  i Scana Offshore 
Technology AS. Flørenæss er revisor fra Høyskolen i 
Stavanger (HIS) og har høyere revisorstudium fra Norges 
Handelshøyskole (NHH).

Marita Nesvik (født 1973) 

– HR-direktør Acta Corporate Services AS

Nesvik har vært ansatt som personalsjef  i Acta siden 
2003 og ble utnevnt til HR-direktør 1. januar 2006. 
Nesvik har en MSc i Industrial Relations and 
HR-Management fra London School of  Economics.

Jostein Viken (født 1966) 

– IT-/markedsdirektør Acta Corporate Services AS

Viken har vært ansatt i Actakonsernet siden 1995. 
Han har vært salgssjef, ansvarlig for Actas multikanal-
prosjekt, administrerende direktør i Acta Online ASA, 
IT-direktør og markedsdirektør fra 2004. Viken er 
utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

ORGANISASJON OG LEDELSE
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Strenge svenske 
krav til norske 
Actarådgivere
I Sverige krever myndighetene sertifisering av 

økonomiske rådgivere. Acta ønsker å ligge i 

 forkant av utviklingen, og har på eget initiativ 

gått i gang med strenge tester og sertifisering av 

de norske rådgiverne. 

I stedet for å vente på at norske myndigheter skal innføre 

tilsvarende sertifiseringskrav til økonomiske rådgivere, 

har ledelsen i Acta innført strenge krav i Norge. 

– Vi ønsker at kundene skal føle seg helt trygge på at 

rådgiverne de møter i Acta, er de mest kompetente 

innen økonomisk rådgivning. For å sikre det, må vi stille 

strenge krav og jevnlig teste om de ansatte har de kunn-

skaper vi forventer, sier administrerende direktør Simen 

Mørdre i Acta Holding ASA. 

Allerede før man er ansatt som rådgiver i Acta, har 

man vært igjennom en krevende rekrutterings prosess, 

hvor man må gjennom minst tre intervjuer, og skriftlige 

tester. Acta krever at kandidatene har minst treårig 

økonomiutdannelse eller solid bransjeerfaring. De som 

kommer gjennom nåløyet, følges opp med fadder-

ordninger, programmer for kompetansebygging og 

 personlig utvikling. 

Det betyr at Actas rådgivere er på et meget høyt kompe-

tansenivå, allerede før de gjennomfører sertifiserings-

testene. Mens testene i Sverige utføres av det uavhengeige 

sertifiseringsselskapet Wassum, utføres testene i Norge av 

det uavhengige kompetanse utviklingsselskapet Spama. 

Rådgiverne i Acta Norge må gjennomføre tester innen 

fire fagfelt. Disse er etikk og rammebetingelser, personlig 

økonomi, familierett og  plassering. Fagene består av 14 

ulike temaer, som deles inn i 44 kompetanseområder. 

” Testet og sertifisert

En av rådgiverne i Acta som nylig 

har gjennomført sertifiseringstesten, 

er Ragnhild Therese Haugdahl som 

arbeider ved Actas Oslokontor. 

To uker før selve testen fikk Haugdahl beskjed om at 

hun skulle opp i den. 

– Det var ganske knapp tid å forberede seg på. 

Kompendier og annet materiell fikk vi i god tid 

før, men to uker før testen fikk vi beskjed og da 

var det alvor. De av oss på kontoret som var 

 plukket ut, samarbeidet og diskuterte fagene for å 

være best mulig forberedt, forteller hun.

Haugdahl har vært i Acta som rådgiver i ett år. Hun har 

bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI, siden har hun vært 

lærer, hjelpepleier og eiendoms megler før hun begynte som 

økonomisk rådgiver. 

Utdanningen og erfaringene fra varierte yrker kom godt med 

da Haugdahl skulle gjennomføre sertifiseringstesten. 

– Testen er ganske vanskelig. Det er veldig mange forskjellige 

temaer vi må sette oss inn i. Det er alt fra etikk til arv, fra skatt 

til regler og rutiner innen finans, sier hun. 

Alle hun tok sertifiseringstesten sammen med, bestod den til 

slutt. Men noen måtte gjennomføre den to ganger. Rådgivere 

som ikke består testen på to forsøk, får karantene. Det betyr 

blant annet at de kun får gå i kundemøter sammen med råd-

givere som er sertifiserte.

Sammenlignet med videreutdanningsprogrammet for kompe-

tanse bygging og personlig utvikling i Acta, går sertifiserings-

testen mer i  dybden, mener Haugdahl.   

– I sertifiseringstesten møter vi på en del spørsmål som man 

ikke får daglig som rådgiver. I videreutdanningsprogrammet 

er spørsmålene mer relatert til produktene, og til rådgivnings-

prosessen. Lover og regler endrer seg stadig, og da er det viktig at 

vi kontinuerlig blir oppdatert, forklarer hun.

Haugdahl setter pris på at Acta har innført sertifiserings tester 

før norske myndigheter har begynt å kreve det av bransjen. 

– Jeg synes det er veldig positivt. For meg er det viktig å gjøre 

en så god jobb som mulig for kundene mine. Det er rådgivning 

vi driver med. Kundene må vite at jeg er godt kvalifisert til å gi råd 

om sparepengene deres. 

– Hva kan Acta bli bedre på?

– Vi bruker allerede relativt mye tid på videreutdanning og 

kompetanse utvikling, men jeg håper det er mulig å sette av 

enda mer tid til det. Kompetansen er ett av Actas konkurranse-

fortrinn. Dessuten kunne vi kanskje åpne for mer spesialiser-

ing for den enkelte rådgiver. Da ville vi rådgivere måtte sam-

arbeide enda mer og hente kompetanse der det er nødvendig, 

avslutter Haugdahl. 

Rådgiver Ragnhild Therese Haugdahl ved Actas Oslokontor tok sertifiseringstesten høsten 2006. 
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ACTA I NORGE.

Acta startet sin virksomhet i 1990, og det første rådgiv nings-
kontoret ble etablert i Stavanger. Deretter ble kontorer 
i Sandnes og Haugesund raskt etablert, og innen 1998 
hadde Acta høy tilstedeværelse i det norske markedet sør 
for Trondheim. Det nordligste rådgivningskontoret ble 
etablert i Tromsø i 2001, et tidspunkt hvor aksjemarkedet 
nærmet seg toppen. Den påfølgende perioden med høye 
renter og fallende egenkapitalmarkeder satte en stopper for 
den organiske veksten i selskapet og først i løpet av 2006, 
etter et par års gode sparemarkeder, ble det etablert et nytt 
rådgivnings kontor på Lillestrøm og et kontor nummer to i 
Oslo. Acta har således 14 faste rådgivningskontorer i Norge. 
I tillegg har man representasjonskontorer i 14 byer og tett-
steder, hvor det jevnlig holdes kundeseminarer. 

Hvert enkelt kontor er organisert med en daglig leder og 
fra rundt fem til 15 rådgivere, basert på kontorets lokaliser-
ing og markedspotensial. I tillegg har hvert kontor en eller 
to salgskoordinatorer som ivaretar administrative oppgaver 
og kontrollfunksjoner. Enkelte kontorer har også hel- eller 
deltidsansatte kundekonsulenter som ikke er involvert i 
rådgivning eller salg, men som arbeider med kunderekrut-
tering til seminarer m.m.

Totalt er det i Norge ved årsskiftet 141 ledere, rådgivere 
og kundekonsulenter ved rådgivningskontorene, som daglig 
er involvert i betjeningen av Actas eksisterende og nye 
kunder. 94 % av rådgiverne har tre års høyere utdanning 
eller mer og gjennomsnittsalderen er 33 år. Acta vektlegger 
kompetanseutvikling hos sine ansatte og har omfattende 
treningsprogrammer og karrierestiger for ansatte i rådgiv-
nings organisasjonen. I Sverige har finansielle rådgivere i en 
årrekke vært underlagt offentlige sertifiseringsordninger. 
I Norge finnes det fortsatt ingen slik ordning. I fravær av en 
slik offentlig sertifiseringsordning, har Acta i samarbeid med 
Spama utarbeidet en egen  sertifiseringsordning der man 
har adoptert de krav som stilles til svenske rådgivere, samt 
lagt vekt på særegne norske forhold. I denne sertifiserings-
ordningen legges det i tillegg til faglige kvalifikasjoner, stor 
vekt på etikk i rådgivnings prosessen. 

Acta arbeider primært i segmentet med kunder som har 
mellom 100 000 kroner og 10 millioner kroner til rådighet 
for sparing og investeringer. Til sammen har Acta i Norge 
47 milliarder kroner i kundemidler under forvaltning på 
vegne av rundt 32 000 kunder. Det betyr nærmere en og en 
halv million kroner i gjennomsnitt per kunde. 

Høydepunkter i 2006

Inntekter (millioner kroner) 1 145 +27 %
Driftsresultat (millioner kroner)  614 +16 %
Brutto nytegning (milliarder kroner) 11,7  +19 %
Kundemidler under forvaltning (milliarder kroner) 47,1 +34 %
Antall daglig ledere, rådgivere og kundekonsulenter 141 +15 %
Brutto nye kunder 5 000 +18 %
Antall kunder 32 000 +7 %
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Actas kunder kan plassere sine midler innenfor et 
om fattende produktspekter som inkluderer blant annet 
syndikerte eiendoms- og shippingprosjekter, aksjeindeks-
obligasjoner, unit link, fond av hedgefond, aksjefond og 
fond av aksjefond, samt private equity som ble lansert i 
tredje kvartal i 2006. Norske Actakunder har plassert størst 
andel av sine midler i aktivaklassen eiendom, etterfulgt 
av aksjeindeksobligasjoner. I 2006 har imidlertid shipping 
 virkelig fått fotfeste og over to milliarder kroner er plassert 
i denne aktivaklassen ved utgangen av året. 

Konkurrentene i Norge er primært de større finans-
konsernene og sparebankene, men også mindre aktører som 
har spesialisert seg innenfor spare- og investeringsmarkedet.

Actas hovedkontor ligger i Stavanger, og herfra ledes 
morselskapet Acta Holding ASA, samt datterselskapene 
Acta ASA, Acta Corporate Services AS og Acta Asset 
Management ASA. Acta Prosjektmegling AS er lokalisert 
i Oslo. Både Acta ASA og Acta Asset Management ASA er 
verdipapirforetak og derfor underlagt tilsyn av Kredittilsynet 
i Norge. Acta Prosjektmegling AS har  bevilling som eien-
domsmegler og forestår bl. a. kjøp og salg av andeler i 
forbindelse med Fornebu Boligspar. Også dette selskapet 
er underlagt tilsyn av Kredittilsynet. 

Simen Mørdre er administrerende direktør for både 
Acta Holding ASA og Acta ASA. Christian Tunge er fin-
ansdirektør for Actakonsernet og ansatt i Acta Holding 
ASA. Den norske rådgivnings virksomheten, som er en del 
av Acta ASA, ledes av vise administrerende direktør Robert 
C. Aakre, sammen med Lasse Johansen og Kjetil Fladmark, 
som er ansvarlig for henholdsvis region øst og vest. Rena 
Flåteteigen leder Acta Prosjektmegling AS.

De viktigste administrative prosessene for Actas virksom-
het i Norge og Sverige løses gjennom datterselskapene Acta 
Corporate Services AS, som er ansvarlig for økonomi, HR, 
marked og IT. Jostein Viken er Markeds- og IT-direktør, 

mens HR og økonomi ledes av henholdsvis Marita Nesvik 
og Morten Flørenæss. Acta Asset Management ASA har 
ansvar for handel og oppgjør med verdipapirer. Disse 
enhetene er lokalisert i Stavanger og sørger blant annet 
for at alle rådgivningskontorer forsynes med de samme 
 transaksjons- og beholdningssystemene for kundemidler, 
uten at de enkelte rådgivningskontorene må ha egen 
systemkompe tanse. 

Forvaltningsavdelingen i Acta Asset Management ASA 
holder til i Oslo. Den har ansvaret for investeringsbeslutnin-
ger i henhold til aktive forvaltningsavtaler, produktutvikling, 
kontakt med forvaltere og andre produktleverandører, 
kvalitetssikring av produktene i tillegg til det generelle 
produktansvaret. Stein Morten Bjelland er administrerende 
direktør i Acta Asset Management ASA og Acta Corporate 
Services AS. Investeringsdirektør Geir Inge Solberg har 
 ansvaret for Forvaltningsavdelingen.

Acta har i 2006 vært aktiv på profileringssiden i Norge. 
Selskapet har, fordelt over fire kvartaler, lansert reklamekam-
panjer som har profilert Acta som utfordreren til bankene. 
Eksponeringen har vært i lokal- og riksdekkende aviser 
med det formål å bygge merkevarekjennskap. Resultatene 
fra målinger foretatt ved slutten av 2006 er positive. Flere 
 negativt fokuserte medieoppslag i løpet av 2005 har også 
gjort at selskapet har arbeidet systematisk med informa-
sjonsarbeid gjennom 2006, blant annet gjennom ansettelse 
av informasjonsdirektør. Vi ser allerede resultater av dette 
arbeidet.  

Sterkere myndighetskrav til regulering av finansiell 
rådgivning har økt Actas fokus på kvalitet i alle prosesser. 
Compliancefunksjonen har blitt reorganisert i løpet av 2006 
og egen complianceansvarlig er ansatt. Over tid forventes 
det at økte krav vil styrke Actas posisjon i rådgivningsbransjen.  

Til sammen har Acta 221 heltidsansatte i Norge, fordelt 
på segmentene Norge og Corporate.
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ACTA I SVERIGE.

Actas svenske virksomhet startet opp i februar 2000 med 
etablering av et kontor i Stockholm. Den svenske virksom-
heten ble utvidet med ytterligere 5 kontorer samme år, og 
6 nye kontorer ble åpnet i 2001. Den svenske konkurrenten 
Svenska Spar AB ble kjøpt opp i 2004. Som følge av sterke 
sparemarkeder, ble det høsten 2005 åpnet to nye rådgivnings-
kontorer i Stor-Stockholm i Bromma og Danderyd, samt at 
representasjonskontoret i Gävle ble oppgradert til et perma-
nent bemannet rådgivningskontor. De tre kontorene  leverte 
gode resultater kun kort tid etter etableringen. Høsten 2006 
ble ytterligere to kontorer åpnet, henholdsvis i Norrköping 
og Örebro. Acta har nå i alt 19 faste rådgivningskontorer i 
Sverige. I tillegg har man representasjonskontorer i to byer, 
hvor det jevnlig holdes kundeseminarer. 

Hvert enkelt kontor er organisert med en leder og fra 
rundt fem til 15 rådgivere, basert på kontorets lokaliser-
ing og markedets potensial. I tillegg vil det være en eller to 
salgskoordinatorer til å ivareta administrative oppgaver og 
kontrollfunksjoner. Enkelte kontorer har også hel- eller del-
tidsansatte kundekonsulenter som ikke er involvert i rådgiv-
ning eller salg, men som arbeider med kunderekruttering til 

seminarer m.m. I tillegg har Acta Sverige et eget call center 
for  kunderekruttering. Dette er lokalisert i Stockholm.

I Sverige er det ved årsslutt 2006 til sammen 164 daglig 
ledere, rådgivere og kundekonsulenter som daglig er invol-
vert i betjeningen av Actas eksisterende og nye kunder. 
83 % av rådgiverne har minst tre års høyere utdanning og 
gjennomsnittsalderen er 36 år. Acta i Sverige har tilsvarende 
programmer for kompetanse- og karriereutvikling som 
i den norske organisasjonen. I Sverige er lisensiering av 
 rådgivere lovpålagt, og alle Actas rådgivere er sertifisert 
av det uavhengige lisensieringsselskapet Wassum.

Acta i Sverige har hatt en meget sterk utvikling de 
seneste årene og har 41 000 kunder med totalt 23  milliarder 
kroner i kunde midler under forvaltning, tilsvarende i under-
kant av seks  hundre tusen kroner i  gjennomsnitt per kunde. 
Dette er lavere enn i Norge, og har to forklaringer. For det 
første hadde kundene fra oppkjøpet av Svenska Spar i 2004 
i gjennomsnitt et langt lavere beløp investert, og for det 
andre er Acta en yngre aktør i Sverige og i ferd med å bygge 
opp merkevarekjennskap og tillit i markedet. Størst andel 
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Høydepunkter i 2006

Inntekter (millioner kroner) 669 +104 %
Driftsresultat (millioner kroner)  329 +130 %
Brutto nytegning (milliarder kroner) 8,8 +86 %
Kundemidler under forvaltning (milliarder kroner) 23,1 +71 %
Antall daglig ledere, rådgivere og kundekonsulenter 164 +22 %
Brutto nye kunder 11 500 +65 %
Antall kunder 41 000 -2 %
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av kunde midlene er investert i aktivaklassen eiendom, etter-
fulgt av indeks produkter, unit link og aksjefond. Årsaken til 
reduksjonen i antall kunder fra 2005 til 2006 er Actas 
reklassifisering av 10 300 Svenska Spar-kunder som lå 
utenfor Actas strategiske satsings område.   

Brutto nytegningsvolum har vokst sterkt hvert år siden 
2001. I 2006 plasserte svenske kunder nærmere ni  milliarder 
kroner i Actas produkter. Størst var etterspørselen etter 
garanterte produkter, nært fulgt av eiendomsprodukter og 
aksjefond. Antallet daglig ledere, rådgivere og kundekonsu-
lenter økte ytterligere, fra 134 ved utgangen av 2005 til 164 
ved utgangen av 2006.  

De viktigste konkurrentene på det svenske markedet er 
de største bankene, som alle har egne divisjoner som tilbyr 
sammenlignbare produkter.  

I Sverige driver Acta sin virksomhet gjennom Acta 
Kapitalförvaltning, filial av Acta ASA i Norge, og Acta 
Försäkringsplanering AB. Det norske selskapet Acta Asset 
Management ASA driver grenseoverskridende virksomhet. 
Actas virksomhet er underlagt tilsyn av Finansinspektionen 
i Sverige og det norske Kredittilsynet. 

Acta Kapitalförvaltning driver distribusjon og  rådgivning 
av finansielle spare- og investeringsprodukter, og Acta 
Försäkrings planering AB driver forsikringsmegling, primært 
av unit link-produkter. Sistnevnte selskap er et heleid 

 datterselskap av Acta Holding ASA. Virksomheten til 
Svenska Spar AB ble i begynnelsen av 2005 integrert i Acta 
Försäkringsplanering AB og selskapet har i dag ikke operativ 
virksomhet og er under avvikling.

  
Den svenske virksomheten ledes av country manager 

Jan Karlsson og assisterende country manager Eirik W. 
Henningsen, som tidligere har hatt hovedansvaret for den 
norske rådgivningsvirksomheten. Henningsen har, sammen 
med salgsdirektørene Mathias Andersson og Martin Möjne, 
operativt ansvar for oppfølging av kontorene i Sverige. HR 
Sverige ledes av Eleonor Öhlander og Susanna Segerman er 
administrasjonssjef  med ansvar for administrative rutiner og 
compliance.

De viktigste administrative datasystemtekniske prosessene 
for Actas virksomhet i Sverige leveres av Acta Corporate 
Services AS og Acta Asset Management ASA i Norge. 

Acta lanserte sin første reklamekampanje i Sverige i 
2006. Kampanjer fordelt over fire kvartaler profilerte Acta 
som utfordreren på det svenske markedet og skulle samtidig 
øke kjennskapen til selskapet. Virksomheten i Sverige har 
sett positive resultater fra dette arbeidet på målinger foretatt 
ved årsslutt 2006.

Til sammen har Acta i Sverige 203 heltidsansatte hvorav 
de fleste av dem arbeider i Acta ASAs svenske filial, Acta 
Kapitalförvaltning.
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Actas visjon er å bli det ledende nordiske selskapet innen 
finansiell rådgivning til velstående privatpersoner. I 2006 tok 
Acta gjennom sine innsatser og resultater et stort steg videre 
på denne veien. 

Den viktigste driveren for å nå dette målet, er våre 
kunder. Deres behov, ønsker og ikke minst avkastning på 
investert kapital, er og skal alltid være det mest sentrale for 
alle våre mål og handlinger.

I 2006 kom det 16 500 nye, velstående svenske og  norske 
kunder til Acta. Samtidig valgte mange av våre over 70 000 
kunder å investere nye, store beløp hos oss. Summen av 
dette ble en vekst i forvaltede kundemidler fra 49 milliarder 
kroner i 2005 til 70 milliarder kroner i 2006. Dette er en 
vekst vi er svært stolte av. 

Hvorfor skjer dette? 

Vi tror det er flere positive faktorer som trekker i samme 
 retning. Først og fremst opplever vi en sterkt stigende kunde-
tilfredshet. Kundene gir oss tilbakemelding om at de er mye 
mer fornøyd med den avkastningen de får på sine invester-
inger gjennom Acta, den kompetansen de møter hos råd-
giverne og den oppfølgingen de får i det daglige. Dette gjør 
at de ønsker å investere mer av sine midler hos oss, og de 
anbefaler stadig flere av sine venner og bekjente å ta kontakt 
med Acta for en samtale. 

Når det gjelder avkastning på de produktene vi anbe-
faler, kan nok mange av våre kunder ha rett i at 2006 var et 
jubelår for dem. Innen aksjefond viste de utvalgene som vi 
anbefaler kundene (kjerne- og krydderuniverset) en avkast-
ning som slo sammenlignbar benchmark (verdensindeksen) 
med god margin. Hedgefondene har også klart seg bra 
og nesten alle de garanterte produktene går i pluss. Noen 
av dem hadde en såpass god utvikling at vi valgte å tilby 
 kundene å kjøpe dem tilbake fra markedet før tiden, noe 
som har vært veldig  populært.

Syndikert eiendom har vært en helt egen historie. I 
 tillegg til å motta de lovede årlige utbyttene, har kundene i 
2006 fått ekstraordinære utbetalinger på én milliard kroner. 
Alle porteføljene viser stor verdimessig økning, og nedsalget 

av næringseiendomsporte føljene i høst gav mange investorer 
mer enn 40 % avkastning på mindre enn to år. Dette er på 
investeringer som mange kunder  opplever har lav til mid-
dels risiko. Det er en solskinnshistorie!

Samtidig mener vi at vi kan tilby investorene en unik 
historie i tiden fremover. Våre første investeringer i boliger 
i Tyskland og næringseiendom i USA og Baltikum har vist 
en lovende utvikling, og kunder og kapital har strømmet til. 
Ikke mange av våre  konkurrenter kan tilby noe tilsvarende 
unikt med en slik kvalitet.

Innen investeringsområdet har Acta også jobbet med 
spennende nyheter for kundene. Ved siden av en rekke nye 
lanseringer av garanterte produkter, har det virkelig blitt fart 
innen syndikering av shipping (såkalt shipslease). Spennende 
investeringer er allerede gjennomført, og mange kunder har 
sett potensialet samt den lave samvaria sjonen shipping kan 
ha med andre investeringer som eiendom.

De ansatte i Acta er vår viktigste ressurs. Deres kompe-
tanse og motivasjon er helt avgjørende for at kundene 
skal føle seg ivaretatt, trygge og tilfredse. Acta arbeider 
hardt for at vi skal være den beste på dette området, både 
 gjennom rekrutteringsprosesser, utviklings program og årlige 
kompetansetester av de ansatte. Gjennom de resultatene 
vi får på kompetansetestene og våre medarbeidertilfreds-
hetsundersøkelser, mener vi å kunne hevde at vi har de 
beste og mest motiverte medarbeiderne i vår bransje i 
Norden.

Markedet for finansiell rådgivning er i vekst og endring. 
Myndighetene i Europa og Norden ønsker en sterkere regu-
lering av bransjen og har innført nye direktiver og forskrifter 
for formidling og salg av verdipapirer. I tillegg ønsker man i 
økende grad å konse sjonsbelegge selve rådgivningstjenesten.

Acta så tidlig denne utviklingen komme og har de siste 
årene arbeidet systematisk med å heve kvaliteten på alle 
prosesser i begge verdipapirforetakene i konsernet (Acta 
ASA og Acta Asset Management ASA). I tillegg har selve 
compliancefunksjonen i Acta blitt reorganisert og forsterket 
det siste året. Vi tror at denne type endringer over tid vil 
styrke Actas relative konkurranseposisjon.

I 2005 hadde Acta en krevende utfordring i norsk media 
med flere negativt orienterte oppslag. Dette var særlig tungt 
for selskapets ansatte og mange lojale og fornøyde kunder. 
Siden den gang har vi arbeidet systematisk med å endre 
dette forholdet, og vi er glade for at bildet nå har blitt langt 
mer positivt. I 2006 har vi opplevd veldig mange gode 
oppslag både i svensk og norsk presse.

En enkelt sak som er hyggelig å trekke fram, er 
 kåringen av Acta til årets bedrift av Næringslivsforeningen 
i Stavanger. Det var en utmerkelse som vi tok imot med 
stolthet og som ble behørig  kommentert i lokal presse. For 
mange av oss som jobber ved hovedkontoret på Børehaugen 
i Stavanger, gir dette en ekstra  motivasjon i hverdagen.

De økonomiske resultatene for Acta i 2006 ble gode – til 
glede for både aksjonærer, samfunnet og ansatte. I tillegg 
trygger dette  selskapets videre utvikling og gjør at vi kan 
jobbe med langsiktighet og kvalitet i alle ledd og prosesser. 

Acta er optimistisk og klar for ytterligere vekst i 2007. 
Etterspørselen etter våre produkter og tjenester er økende, 
og rente utviklingen er som forventet moderat. I februar 
åpner Acta sitt første kontor i Danmark og bekrefter således 
vår ambisjon om å arbeide nordisk. I tillegg planlegger vi å 
åpne åtte nye kontorer i Sverige og Norge og ansette over 
100 nye medarbeidere.

Acta er ennå en relativt ukjent bedrift i Sverige og Norge, 
og derfor ønsker vi å fortsette arbeidet med å posisjonere 
og markedsføre selskapet. Målet er å heve både uhjulpen og 
hjulpen kjennskap til Acta i vår kundemålgruppe.

I årsrapporten for 2005 lovet vi å ”arbeide hardt for 
kundenes penger”. I 2006 mener vi at resultatene taler for 
at vi har gjort  nettopp dette. For 2007 er vi så kjedelige at vi 
tenker å fortsette med det samme – nemlig å skape verdier 
gjennom flere og flere og mer og mer fornøyde kunder og 
medarbeidere.

 Simen Mørdre
 Administrerende direktør

ADMINISTRERENDE DIREKTØRS KOMMENTAR.
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ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING FOR 2006.

Actakonsernet bestod ved årsslutt 2006 av morselskapet Acta Holding 
ASA og de heleide datterselskapene Acta ASA,  inklusiv Acta ASAs 
svenske filial Acta Kapitalförvaltning og Acta ASAs danske filial 
Acta Kapitalforvaltning, Acta Försäkringsplanering AB, Svenska 
Spar AB, Acta Asset Management ASA, Acta Prosjektmegling AS 
og Acta Corporate Services AS.

Oversikt over virksomhetens art og hvor 

virksomheten drives

Acta ASA har i regnskapsåret hatt virksomhet som omfattes av 
verdipapirhandelloven. Dette gjelder distribusjon og rådgivning 
av investeringsprodukter. Acta Asset Management ASA yter aktiv 
forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på 
individuell basis og etter investors fullmakt. Acta Prosjektmegling 
AS har bevilling som eiendomsmegler og forestår bl.a. distribusjon 
av andeler i Fornebu Boligspar. Acta Corporate Services AS tilbyr 
interne, administrative tjenester. Acta Försäkringsplanering AB har 
konse sjon som svensk forsikringsmegler. Virksomheten til Svenska 
Spar AB er integrert i Acta Försäkringsplanering AB. Svenska 
Spar AB har ingen selvstendig virksomhet og er under avvikling. 
Acta Holding ASA har ikke selv operativ virksomhet utover viktige 
 konsernoppgaver og å utøve eierskap i datterselskapene. Konsernets 
virksomhet drives fra hovedkontoret i Stavanger.

Redegjørelse for fortsatt drift

Forutsetningen for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet 
er avlagt under denne forutsetningen.

Eierstyring og selskapsledelse

Acta Holding ASA vektlegger likebehandling av alle aksjonærer. 
Selskapet har én aksjeklasse der hver aksje gir rett til én stemme 
ved selskapets generalforsamling. Selskapet har ingen eierbegrens-
ninger. Acta vektlegger uavhengighet mellom aksjonærer, styre og 
administrasjon. Av Acta Holding ASAs styre på syv medlemmer 
har i 2006 ingen vært ansatt i konsernet, og alle styremedlemmer er 
således uavhengig av administrasjonen. Det har ikke vært vesentlige 
transaksjoner mellom selskapet og ledelse, styremedlemmer eller 
aksjonærer. 

Styret i Acta Holding ASA forholder seg til den til enhver tid 
gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. 
Styret har redegjort for eierstyring og selskapsledelse i Acta i et eget 
 kapittel i årsrapporten.

Opplysninger om arbeidsmiljø, likestilling og 

påvirkning av det ytre miljø

Det var 653 ansatte i konsernet ved utgangen av 2006, herav 425 
heltidsansatte og 228 deltidsansatte i mindre enn halv stilling. Antall 
heltidsansatte har i løpet av året økt med 57 personer. 221 av de 
heltidsansatte var ved utgangen av 2006 ansatt i den norske virk-
somheten, og 203 personer var ansatt i den svenske virksomheten, 
mens en person var ansatt i den danske virksomheten. 13 av de 
heltids ansatte var i permisjon. Acta Holding ASA har tre ansatte. 

Styret anser arbeidsmiljøet i Acta for å være meget bra. 
I regn skapsåret var sykefraværet 11 282 timer, som tilsvarer ca. 1,4 
prosent av total arbeidstid. Konsernets virksomhet er av en slik art 
at det kun har en ubetydelig påvirkning på det ytre miljø.

Styret og ledelsen i Acta vektlegger likestilling og tilstreber å 
tilrettelegge for dette gjennom sin personalpolitikk, både når det 
gjelder lønn, avansement og rekruttering. Av konsernets 425 heltids-
ansatte, var 135 kvinner og 290 menn. Selskapets styre bestod ved 
utgangen av 2006 av tre kvinner og fire menn. Selskapet ser aktivt 
etter kvinner til ledende roller, også i styreposisjoner. 

Redegjørelse for årsregnskapet

Etter styrets og administrerende direktørs oppfatning, gir det fremlag-
te resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter fyllest gjørende 
informasjon om årets drift og konsernets stilling ved årsskiftet. Det er 
ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning 
for bedømmelsen av selskapets resultat og stilling.

Omsetning

Omsetningen i konsernet økte fra kr 1 234 mill. i 2005 til 
kr 1 814 mill. i 2006. Etterspørselen etter selskapets spare- og 
investeringsløsninger har vært meget god som følge av det lave 
rentenivået, solid økonomisk vekst og mer dynamiske, nordiske 
sparemarkeder. Den beskjedne renteoppgangen i begge land ser ikke 
ut til å ha påvirket etterspørselen etter Actas spare- og investerings-
produkter i 2006. Utviklingen i aksjemarkedene har vært generelt 
positiv. 

Actas hovedfokus har også i 2006 vært på organisk vekst 
 gjennom etablering av nye rådgivningskontorer og ansettelse av 
flere rådgivere ved eksisterende kontorer. Totalt fire nye kontorer 
er opprettet i løpet av året, henholdsvis på Lillestrøm og et kontor 



Kapitaldekningskrav

Summen av ansvarlig kapital i de operative datterselskapene Acta 
ASA og Acta Asset Management ASA var ved årsslutt 2006 kr 123 
mill., sammenlignet med et lovkrav på kr 105 mill. Frem til og med 
2006 skulle ansvarlig kapital minst tilsvare det høyeste av et krav 
til kapitaldekning for kredittrisiko tilsvarende åtte prosent av risiko-
vektede aktiva, og et krav om ansvarlig kapital for markeds risiko til-
svarende 25 prosent av de faste kostnadene i foregående år. 

Fra 1. januar 2007 iverksettes nytt kapitaldekningsregelverk i 
Norge på linje med EU-landene. Det nye regelverket er basert på 
hovedprinsippene i Basel-komiteens rapport av juni 2004. I hen-
hold til kapitalforskriften § 49-2 utsetter Acta overgangen til nytt 
regelverk til 2008.

Overgangen til nytt regelverk vil medføre behov for økning av 
ansvarlig kapital i konsernets verdipapirforetak Acta ASA og Acta 
Asset Management ASA. Økning av ansvarlig kapital vil medføre en 
begrenset reduksjon i konsernets utbytte kapasitet. Styret vil i 2007 
vurdere løsninger som kan øke den  ansvarlige kapitalen og samtidig 
fastholde selskapets utbyttepolitikk.

Finansiell risiko

Actakonsernet har ikke egen eksponering i finansielle instrumenter. 
Konsernets likviditet holdes i form av bankinnskudd og/eller stats-
sertifikater med kort løpetid og svært lav kursrisiko. Konsernet har 
ikke rentebærende gjeld utover nevnte kassekreditt og har således 
begrenset rente risiko relatert til fremmedkapital. Den finansielle 
markedsrisiko for øvrig er begrenset til at fremtidig inntjening vil 
være påvirket av endringene i markedspriser på selskapets produkter, 
samt generelle markedssvingninger. Fremtidige porteføljeinntekter 
vil variere med svingninger i markedspriser på kundeporteføljer 
under forvaltning. Valutarisikoen i Actakonsernet er hovedsakelig 
knyttet til at en del av virksomheten er i Sverige. Resultatandelen 
fra den svenske  organisasjonen har vært økende de senere årene 
og utgjør i 2006 over en tredjedel av konsernets resultat etter skatt. 
Styret har, på bakgrunn av utviklingen og forventningene i valuta- 
og rente markedet, vurdert valutarisikoen som moderat og har ingen 
planer om valutasikring på det nåværende tidspunkt. Det foreligger 
heller ingen planer om endring i de andre ovennevnte forhold.

Konsernet har i 2006, i samarbeid med produktleverandøren 
ABG Sundal Collier, garantert for et minimum tegningsnivå i 
forbindelse med syndikering av eiendom. Garantien bestod av en 
skriftlig avtale mellom Acta, ABG Sundal Collier og det  relevante 
eiendomsholdingselskapet knyttet til gjennomføring av et  spesifikt 
eiendomsprosjekt. Garantien var således ikke åpen, men var 
besluttet på prosjektbasis. Formålet var å sikre en stor og jevn 
tilgang av prosjekter, å unngå å måtte ta syndikeringsforbehold i 
forbindelse med investeringer samt å øke fleksibiliteten til eiendoms-
produktene. Risikoen for Acta oppstår ved sviktende tegningsvolum 
i eiendomsselskapene, hvor konsekvensen vil være at garantistene 
må stille med egenkapital i en emisjon og således blir sittende som 
aksjonær i eiendomsselskapet med den tilhørende markedsrisikoen 
investeringen innebærer. For å unngå interessekonflikter med Actas 
kunder vedtok styret at dersom garantien skulle bli gjort gjeldende, 
skulle et eventuelt videresalg håndteres av ABG Sundal Collier og 
ikke av Acta selv. I de enkeltprosjektene hvor Acta har garantert for 
minimumstegning i 2006, har garantiansvaret falt bort etter kort 
tid som følge av høy nytegning i alle porteføljer. Selskapet vurderer 
derfor den generelle risikoen som lav ved denne type garantier. 
I forbindelse med salg av andeler i Fornebu Boligspar har Acta 
Holding ASA stilt en garanti på kr 32,5 mill. som kan bli helt eller 
delvis gjort gjeldende ved sviktende salg av andeler. Garantien varer 
til 2010. 

Kredittrisiko

Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine 
forpliktelser anses som lav, også fordi tap på fordringer historisk sett 
har vært ubetydelige. 

Regulatoriske forhold

I september 2005 gjennomførte Kredittilsynet rutinemessige, 
stedlige tilsyn i de to operative datterselskapene Acta ASA og Acta 
Asset Management ASA, som begge er verdipapirforetak. Endelig 
rapport fra tilsynet ble mottatt i desember 2005 og inneholdt ingen 
vesentlige merknader. Acta implementerte i 2006 endringer i sine 
rutiner og prosedyrer, slik at selskapet på alle områder tilfredsstiller 
Kredittilsynets krav. 
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til incentiv programmet ”K2”. ”K2”-programmet er det gjort rede 
for i notene i årsregnskapet. Faste kostnader økte med kr 141 mill., 
primært grunnet kr 78 mill. høyere personalkostnader på grunn 
av en større organisasjon, men også grunnet generelt høy aktivitet 
blant annet innen markedsføring, kundepleie og kundeakvisisjon. 
Morselskapet hadde et årsresultat på kr 629 mill. som hovedsakelig 
reflekterer mottatt konsernbidrag fra de operative datterselskapene. 
Acta Holding ASA hadde et driftsresultat på kr -20 mill. Konsernets 
samlede årsresultat ble kr 672 mill. mot kr 469 mill. i 2005 og 
reflekterer de samme forhold som nevnt under kommentarene til 
driftsresultatet.  

Styret og administrerende direktør uttalte i årsberetningen 
for 2005 at man hadde forventninger om et fortsatt godt marked 
og gode finansielle resultater i 2006. De oppnådde resultatene 
og utviklingen generelt i selskapet er i henhold til dette.  

Balanse

Konsernets totalkapital økte med kr 494 mill., fra kr 983 mill. i 2005 
til kr 1 477 mill. i 2006. Endringen reflekterer primært en økning i 
likvide midler på kr 446 mill. 

 
Den konsoliderte egenkapitalen i Acta var ved årsslutt 2006 

kr 767 mill., en økning på kr 178 mill., fra kr 589 mill. ved utgangen 
av 2005. Økningen skyldes primært det positive årsresultatet på kr 
672 mill., delvis motvirket av utbytte utbetalt i 2006 på kr 503 mill.  

Kontantstrøm og likviditet

Konsernet hadde i 2006 en kontantstrøm fra operasjonelle 
 aktiviteter på kr 938 mill. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
var negativ med kr 14 mill., og kontantstrøm fra finansierings-
aktiviteter var negativ med kr 503 mill. som representerer utbetalt 
utbytte. Likviditeten var meget god ved inngangen til året og 
har blitt ytterligere styrket gjennom året. Netto likvide midler for 
 konsernet bedret seg gjennom året fra kr 857 mill. til kr 1 288 mill., 
inklusiv et trekk på en kassekreditt på kr 30 mill. Konsernet hadde 
i tillegg ubenyttede trekkrettigheter på i alt kr 34 mill. Konsernet 
forventer en fortsatt god likviditetssituasjon i 2007, også etter 
 utbyttebetaling.

nummer to i Oslo i Norge, samt i Norrköping og i Örebro i Sverige. 
Antallet ledere, rådgivere og kundekonsulenter ved rådgivnings-
kontorene har økt fra 257 til 305 gjennom 2006. Styret anser at 
Acta ved inngangen til 2007 har en velfungerende organisasjon og 
motiverte medarbeidere. 

Acta og samarbeidende forvaltere og banker har utviklet og 
markedsfører produkter som er godt tilpasset det nordiske spare-
markedet. Innen eiendomssyndikering har Acta en dominerende 
posisjon i både Norge og Sverige, og inntektsmessig har dette vært 
det viktigste produktet for Acta i 2006. Innen aksjeindeksobliga-
sjoner og andre garanterte produkter har Acta i 2006 opprettholdt 
sine markeds andeler og representerer en av de betydeligste distribu-
sjonskanalene i det norske markedet. Veksten i salget av garanterte 
produkter er imidlertid også sterkt tiltagende i Sverige. For konser-
net har brutto nytegning vært høyest innen garanterte produkter 
og eiendom med henholdsvis 40 og 34 prosent av den totale brutto 
nytegning. I løpet av 2006 har annenhåndsomsetningen i Actas 
eiendomsporteføljer økt sterkt sammenlignet med  2005, samt at 
selskapet har fasilitert tilbakekjøp av garanterte produkter for å øke 
kundens fleksibilitet og avkastningsmuligheter.

For å gjøre forretningsmodellen mindre konjunkturutsatt, har 
en fortsatt økning i faste porteføljeinntekter hatt høy prioritet også 
i 2006. Faste inntekter økte fra kr 100 mill. i 2005 til kr 167 mill. 
i 2006. I 2005 dekket de faste inntektene 33 prosent av de faste 
kostnadene. Dette forholdstallet har økt til 37 prosent i 2006, og 
det er en fortsatt sterk, underliggende vekst i porteføljeinntekter på 
års basis. Faste inntekter i 4. kvartal 2006 var på kr 53 mill., som 
 tilsvarer en årstakt på kr 212 mill.  

Acta Holding ASA hadde ingen operativ virksomhet utover 
viktige konsernfunksjoner og å utøve eierskap i datterselskapene. 
Selskapet hadde ingen driftsinntekter i 2006.

Resultat

Konsernets driftsresultat ble kr 919 mill. mot kr 646 mill. i 2005. 
Forbedringen reflekterer en vesentlig inntektsøkning på kr 580 
mill., delvis motvirket av kr 171 mill. høyere variable kostnader 
grunnet en betydelig økning i forretningsvolumet og avsetninger 
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Alfred Ydstebø Stein Aukner

Petter Berge

Ellen Math Henrichsen

Utbytte

Styret i Acta Holding ASA har for regnskapsåret 2006 foreslått et 
utbytte på kr 2,65 per aksje. Styret vil tilstrebe kontinuitet i utbytte-
politikken med en høyest mulig utdelingsgrad, hensyntatt lovkrav og 
behov for soliditet og likviditet.

Disponering og overføringer – Acta Holding ASA

Styret foreslår utbetaling av utbytte for 2006 på kr 2,65 per 

aksje. Styret foreslår at årsresultatet for 2006 på kr 629 290 tusen 
 behandles som følger (tall i hele tusen kroner):

Utbytte  kr 666 961
Overført fra Annen egenkapital  kr  -37 671
Sum overføringer  kr 629 290

Det var per 31. desember 2006 kr 121 843 tusen i fri egenkapital i 
Acta Holding ASA. 

Stavanger, 27. februar 2007

 Alfred Ydstebø Stein Aukner Petter Berge Ellen Math Henrichsen           
 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem    

 Fred Ingebrigtsen Nina Lie Karla Smith Simen Mørdre           
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør       

   

Nina Lie Karla Smith

EU-direktivet MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) 
ventes å tre i kraft i Norge fra 1. november 2007. Formålet er å 
fremme effektive verdipapirmarkeder og øke investorenes tillit til 
markedet. Investeringsrådgivning vil være ett av områdene som  faller 
inn under det nye direktivet. Mest relevant for Acta vil være økte krav 
til kundeklassifisering samt krav til mer omfattende informasjon og 
rapportering til enkelte kundegrupper. I tillegg vil det komme utvid-
ede krav til selskapenes compliancefunksjon. Acta tar sikte på å etter-
komme alle nye krav i god tid før direktivet trer i kraft og tilfredsstiller 
allerede i dag kravene på de fleste områder. Selskapet har i løpet av 
2006 ansatt en egen complianceansvarlig for å sikre at selskapet til 
 enhver tid opererer innenfor gjeldende lover og regler.  

 
Segmentinformasjon

Norge

Acta har i 2006 styrket sin posisjon som en av de ledende aktører 
i spare- og investeringsmarkedet i Norge. Selskapet er representert 
med rådgivningskontorer i 14 byer og har i tillegg representasjons-
kontorer i fjorten byer og tettsteder. Det ble opprettet to nye kontor-
er i løpet av 2006, henholdsvis på Lillestrøm og et kontor nummer 
to i Oslo. Ved utgangen av året hadde Acta 32 000 kunder i Norge. 
Antallet fast ansatte har økt til 221, sammenlignet med 177 ett år 
tidligere. Summen av antall daglig ledere, rådgivere og kundekon-
sulenter ved rådgivningskontorene har i perioden økt fra 123 til 141, 
noe lavere enn interne målsettinger, noe som reflekterer høye krav 
til nyan settelser og et stramt arbeidsmarked. De totale inntektene 
økte fra kr 906 mill. i 2005 til kr 1 145 mill. i 2006, mens driftsresul-
tatet økte fra kr 533 mill. til kr 614 mill. 

Sverige

Acta har drevet virksomhet i Sverige siden år 2000. Selskapet hadde 
ved utgangen av 2005 19 rådgivningskontorer og har i tillegg repre-
sentasjonskontorer i to byer. I løpet av høsten 2006 ble det etablert 
nye kontorer i Norrköping og Örebro. Antall kunder nådde 42 000, 
hvorav rundt 10 000 kunder relaterer seg til oppkjøpet av Svenska 
Spar i 2004. Antallet fast ansatte er 203, sammenlignet med 174 
ett år tidligere. Summen av antall daglig ledere, rådgivere og 
kundekonsulenter ved rådgivningskontorene har i perioden økt fra 
134 til 164 og reflekterer konsernets målsetting om betydelig vekst i 
det svenske markedet, men også i Sverige har markedet for kompe-
tente råd givere vært meget stramt. De totale inntektene økte fra kr 
327 mill. i 2005 til kr 669 mill. i 2006. Driftsresultatet økte til 329 
mill., en forbedring på kr 186 mill.  

New Markets

New Markets-organisasjonen ble etablert ved inngangen til 2005 
og arbeider med vekstmuligheter for selskapet, både i nye og eksi-
sterende markeder. Organisasjonen hadde én ansatt i  avdelingen 
i 2005, men ressurser ble i tillegg benyttet fra resten av Acta. 
Sommeren og høsten 2006 har Acta jobbet med etablering av filial 
i Danmark. Country Manager Danmark ble ansatt 1. september, 

kontorlokaler ble funnet og kontrakt skrevet i desember. Flere råd-
givere er ansatt og den regulatoriske prosessen er fullført ved årsslutt 
2006. I tiden fremover vil fokus være på utvikling av produkttilbudet 
sammen med produktleverandører, inkludert banker og forvaltnings-
selskaper, ansettelse av flere rådgivere og rekruttering av kunder. 
New Markets-organisasjonen vil i tillegg kontinuerlig vurdere konkrete 
oppkjøpsmuligheter i både Danmark, Norge og Sverige, samt i land 
utenfor Norden. Driftsresultatet var i 2006 negativt med kr 2 mill. 

Corporate

Acta Holding ASA hadde ved årsslutt 2006 tre ansatte og ingen 
operativ virksomhet utover viktige konsernoppgaver og å utøve eier-
skap i datterselskapene. Acta Corporate Services AS hadde ved årsslutt 
14 ansatte og tilbyr interne, administrative tjenester innen økonomi, 
markedsføring, personal og IT. Selskapet har ingen eksterne inntekter, 
men dekker inn sine kostnader ved tjenesteyting til alle andre enheter 
i konsernet i henhold til interne avtaler. Samlet driftsresultat for 
segmentet ble kr -21 mill., sammenlignet med kr -27 mill. året før, 
og representerer i hovedsak et negativt driftsresultat i Acta Holding 
ASA som ikke er fordelt til datterselskaper. 

Redegjørelse for foretakets utsikter

Acta forventer et fortsatt godt marked for selskapets spare- og 
investeringsløsninger. Virksomheten er fokusert innen kjerne-
virksomheten rådgivning og salg av spareprodukter, og organisa-
sjonen er motivert og fungerer effektivt på alle nivåer. Det er god 
kostnadskontroll i hele konsernet, og det er kun behov for mindre 
investeringer i 2007. Investeringene vil hovedsakelig knytte seg til 
IT-forretningssystemer med totale investeringer på anslagsvis 30 
millioner kroner. Investeringene vil avskrives over 5 år og således 
ikke påvirke Actas regnskapsmessige resultater i nevneverdig grad. 
Ved de rådende markedsforhold og utsikter, forventer styret og 
administrerende direktør at Acta vil oppnå fortsatt vekst og gode 
finansielle resultater også i 2007. Den største veksten forventes å 
komme i Sverige, hvor totalmarkedet er større enn i Norge og hvor 
nåværende markedsandeler fortsatt er lavere enn i Norge. 

Actas ambisjon er å etablere seg som et nordisk selskap. 
Oppstarten av en dansk filial i første halvdel av 2007 forventes på 
sikt å kunne gi et godt bidrag til konsernets videre vekst. 

Styret og administrerende direktør anser de vesentligste risikoene 
for Actakonsernets virksomhet til å være en betydelig oppgang i 
markedsrenter og/eller en svakere utvikling og etterspørsel i det 
nordiske sparemarkedet. Den generelle etterspørselen etter Actas 
rådgivnings- og spareprodukter synes ikke å ha vært skadelidende 
som følge av den svake renteoppgangen som man har sett i 2006, 
rentenivået er fortsatt på et lavt nivå. I tillegg vil inntekter fra eien-
domssyndikering kunne være eksponert ved mangel på attraktive 
prosjekter for syndikering. Ved inngangen til 2007 er imidlertid 
utsiktene på dette området fortsatt gode.
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ACTAKONSERNET 

KONSERNRESULTATREGNSKAP - IFRS

1. JANUAR - 31. DESEMBER     

Alle beløp i tusen kroner Note 2006 2005 2004

Driftsinntekter 2 1 813 975 1 234 057 659 367

Lønnskostnader 3 680 728 434 096 252 685

Av- og nedskrivninger 6, 7 9 113 13 760 13 148

Andre driftskostnader 4 205 176 139 952 111 536

Sum driftskostnader 895 017 587 808 377 369

Driftsresultat 918 959 646 249 281 998

Finansinntekter 4 18 149 7 509 3 375

Finanskostnader 4 253 1 082 2 058

Netto finansposter 17 895 6 427 1 317

Resultat før skattekostnad 936 854 652 676 283 315

Skattekostnad 13 265 294 183 551 43 773

Årets resultat 671 560 469 125 239 542

Resultat per aksje 2,67 1,86 1,00

Resultat per aksje - utvannet 2,67 1,86 0,95
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ACTAKONSERNET 

KONSERNBALANSE PER 31. DESEMBER - IFRS     
  

Alle beløp i tusen kroner Note 2006 2005 2004

EIENDELER

Anleggsmidler

Goodwill 6 6 131 8 123 12 234

Andre immaterielle eiendeler 0 0 461

Utsatt skattefordel 13 30 095 8 888 61 129

Påkostning leide lokaler 7 6 039 3 325 1 795

Maskiner, inventar og utstyr 7 16 271 14 351 18 641

Sum anleggsmidler 58 535 34 687 94 260

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 11 100 711 77 637 48 236

Sum fordringer 100 711 77 637 48 236

Statssertifikater 5 795 681 537 578 179 300

Bankinnskudd 521 587 333 293 222 092

Sum bankinnskudd og plasseringer 1 317 268 870 871 401 392

    

Sum omløpsmidler 1 417 979 948 508 449 628

Sum eiendeler 1 476 514 983 195 543 888

Alle beløp i tusen kroner Note 2006 2005 2004

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

Egenkapital

Aksjekapital 9 45 303 45 303 43 498

Overkursfond 11 168 11 168 2 947

Annen innskutt egenkapital 0 0 10 020

Sum innskutt egenkapital 56 471 56 471 56 465

Annen egenkapital 710 475 532 909 377 855

Sum opptjent egenkapital 710 475 532 909 377 855

Sum egenkapital 766 947 589 380 434 320

Forpliktelser

Leverandørgjeld 24 139 10 738 6 401

Gjeld til kredittinstitusjoner 17 29 670 13 629 0

Betalbar skatt 13 286 674 128 018 0

Skyldige skatter og offentlige avgifter 32 618 43 395 26 345

Avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser 12 336 467 198 034 76 822

Sum kortsiktige forpliktelser 709 567 393 815 109 567

Sum forpliktelser 709 567 393 815 109 567

Sum egenkapital og forpliktelser 1 476 514 983 195 543 888
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ACTAKONSERNET

ENDRINGER I KONSOLIDERT EGENKAPITAL - IFRS

Alle beløp i tusen kroner

Aksje-

kapital

Overkurs-

fond

Innskutt 

annen EK

Omregnings -

differanse

Udekket 

tap/Annen 

egenkapital

Sum 

egenkapital

Balanse per 31. desember 2004 43 498 2 947 10 020 -750 378 605 434 320

Registrering av emisjon desember 2004 1 804 8 216 -10 020 0

Emisjon januar 2005 2 8 10

Emisjonskostnader -3 -3

Omregningsdifferanser 1) 531 531

Årets resultat 469 125 469 125

Utbetalt utbytte til aksjonærer -314 604 -314 604

Balanse per 31. desember 2005 45 303 11 168 0 -218 533 126 589 380

Balanse 1. januar 2006 45 303 11 168 0 -218 533 126 589 380

Omregningsdifferanser 1) 9 374 9 373

Årets resultat 671 560 671 560

Utbetalt utbytte til aksjonærer -503 367 -503 367

Balanse per 31. desember 2006 45 303 11 168 0 9 156 701 319 766 947

      
1) Omregningsdifferanser er knyttet til omregning av eiendeler og gjeld fra svenske til norske kroner tilhørende Acta ASAs filial, Acta 
Försäkringsplanering AB, Svenska Spar AB og Acta Asset Management ASAs virksomhet i Sverige. Økningen i omregningsdifferanser 
fra tidligere år skyldes hovedsakelig betydelig økning for den svenske virksomheten samt relativt sett større kursendring i løpet av 2006.

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004

Operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skattekostnad 936 854 652 676 283 315

Periodens betalte skatt -128 354 0 0

Avskrivninger 9 113 13 760 13 148

Endring i  leverandørgjeld 13 401 4 338 1 062

Endring i andre tidsavgrensingsposter 107 082 108 959 36 228

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 938 096 779 733 333 752

Investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -13 747 -9 289 -6 371

Utbetalinger ved investering i datterselskaper 0 0 -1 750

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -13 747 -9 289 -8 121

Finansieringsaktiviteter

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0 -21 651

Utbetaling av utbytte -503 367 -314 604 0

Innbetaling av egenkapital (netto proveny) 0 10 11 775

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -503 367 -314 594 -9 876

Netto endring i bankinnskudd, plasseringer og lignende 420 982 455 850 315 756

Beholdning av bankinnskudd, plasseringer og lignende per 01.01. 857 243 401 393 85 637

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 9 374 0 0

Beholdning av bankinnskudd, plasseringer, trekk kassekreditt o.l. per 31.12. 1 287 598 857 243 401 393

Ubenyttede trekkrettigheter 35 030 51 071 64 700
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NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet

Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale standard-
er for finansiell rapportering – International Financial Reporting 
Standards (IFRS) og fortolkninger fastsatt av International 
Accounting Standards Board (IASB). 

Første konsernregnskap ble avlagt etter IFRS for regnskapsåret 
2005. Åpningsbalansen per 1. januar 2004 og sammenligningstall 
for 2004 ble  omregnet fra norske regnskapsprinsipper (NGAAP) 
og norsk god regnskapsskikk i henhold til reglene i IFRS 1 First-
time adoption of  IFRS. Regnskapsmessig effekt ved omregning av 
 balanser per 1. januar 2004 ble ført mot egenkapitalen. Ytterligere 
informasjon om  hvordan overgangen til IFRS har påvirket 
 konsernets finansielle stilling og finansielle resultater er presentert i 
note 18 til konsernregnskapet for 2005.

Årsregnskapet består av Actakonsernets resultatregnskap, 
balanse, konsoliderte endringer i egenkapital, kontantstrømoppstilling 
og noter. Årsregnskapet utgjør en helhet og er utarbeidet etter histo-
risk kostprinsippet, unntatt i de tilfeller som er nevnt i det følgende. 

Årsregnskapet ble avgitt av styret 27. februar 2007.

Konsolideringsprinsipper

I konsernregnskapet inngår morselskapet Acta Holding ASA og de 
selskaper Acta Holding ASA kontrollerer. Kontroll foreligger når 
morselskapet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, 
over den finansielle og operasjonelle styringen av datterselskapene 
og derigjennom oppnår fordeler fra deres virksomhet. Ved vurder-
ing av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmeretter som 
umiddelbart kan utøves eller konverteres. 

Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregn-
skapet fra det tidspunkt kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. 
Selskaper som er med i konsolideringen, er listet opp i note 8. 
Konsernmellomværende og eventuelle urealiserte gevinster og tap 
eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne transaksjoner, 
elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet.  

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved 
at det for datterselskapene er anvendt samme regnskapsprinsipper 
som for morselskapet. Hovedkontoret til Acta Holding ASA har 
adresse Børehaugen 1, 4006 Stavanger.

ACTAKONSERNET 
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Aksjer i datterselskaper er eliminert. Anskaffelseskost tilordnes 
identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskaper, som oppføres i 
konsernregnskapet til kostpris for konsernet. Differansen mellom 
kjøpesum for aksjene og konsernets andel av det oppkjøpte selskaps 
egenkapital på kjøpstidspunktet, analyseres og henføres til eiendeler 
og gjeld i datterselskapet. Eventuell restverdi blir behandlet som 
goodwill i konsernregnskapet.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til valutakursen på 
transaksjonstidspunktet. 

Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omreg-
nes til norske kroner ved å benytte valutakursen på balansedagen. 
Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes 
i resultatregnskapet. Ikke-monetære eiendeler og forpliktelser som 
måles til historisk kost i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen 
på transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler og  forpliktelser 
med pålydende i utenlandsk valuta, og som innregnes til virkelig 
verdi, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen 
 gjeldende på tidspunktet da den virkelige verdien ble fastsatt.

Omregning av utenlandske virksomheter

Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter,  inkludert 
goodwill og virkelig verdijusteringer, som fremkommer ved 
 konsolideringen, omregnes til norske kroner ved bruk av valutakurs-
en på balanse dagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virk-
somheter  omregnes til norske kroner med tilnærmet valutakurs på 
tidspunktet for transaksjonene. Valutakursdifferanser i forbindelse 
med omregning spesifiseres som omregningsdifferanse i egenkapi-
talen. Disse resultatføres ved avhendelse.

Inntekter

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer 
 normalt på leveringstidspunktet ved salg av tjenester.  

Provisjonsinntekter fra nytegning av fond, forsikring (unit link), 
eiendomsaksjer og aksjer i shipping- og private equity-selskaper resul-
tatføres når det er inngått skriftlige avtaler med kundene og bekref-
telse på kundenes innbetaling av avtalt tegningsbeløp og provisjon 
foreligger. Inntekter fra nytegning av indeksprodukter med garanti 
resultatføres når det er inngått bindende avtaler med kundene.

Porteføljeinntekter og forvaltningshonorar resultatføres løpende, 
basert på en beregnet inntekt. Estimatet bygger på et beregnet 
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 gjennomsnitt av porteføljen hos fondsleverandør og den aktuelle 
provisjonssats i henhold til avtale.

Honorar for syndikering av eiendoms-, shipping- og private  equity-
selskaper inntektsføres når honorarene etter avtalene er opptjent. 

Avkastningsbaserte honorarer fra eiendomsselskapene inntekts-
føres på tidspunktet for avvikling av porteføljene. 

Strukturmargin fra indeksprodukter med garanti inntektsføres når 
underliggende sikringsinstrumenter handles og marginer er endelig fastsatt.

Utbytte resultatføres når rett til å motta betaling er fastsatt.

Kostnader

Kostnader blir generelt periodisert i takt med mottak av varer og 
tjenester. Provisjonslønn til rådgivere og bonus til ansatte kostnads-
føres når det i henhold til avtaler oppstår en forpliktelse som det 
er sannsynlig vil komme til utbetaling. Rentekostnader og gebyrer 
resultatføres etter hvert som disse påløper.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger 

Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger 
innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper.

Kontantbasert incentivprogram

Når det er sannsynlig at et incentivprogram vil komme til utbetal-
ing, kostnadsføres en forholdsmessig andel av den forventede totale 
utbetaling. Den forholdsmessige andelen beregnes ut fra regnskaps-
periodens lengde i forhold til programmets varighet.

Avsetninger

En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse som 
en følge av en tidligere hendelse, der det er sannsynlig at det vil skje 
et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og beløpets 
størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig, beregnes 
avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontant-
strømmer med en diskonteringsrente før skatt som  reflekterer 
markedets prissetting av tidsverdien av penger og hvis relevant, 
risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. 

Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har god-
kjent en detaljert og formell restruktureringsplan, og restrukturerin-
gen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler som forventes å bli realisert i konsernets ordinære 
driftssyklus eller innen tolv måneder etter balansedagen, og eien-
deler i form av kontanter eller kontantekvivalenter, klassifiseres som 
omløpsmidler. Alle andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler.

Pådratte utgifter til utskiftning av deler av driftsmiddel innregnes 
i balanseført verdi for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr når 
slike utgifter antas å gi foretaket fremtidige økonomiske fordeler 
relatert til utskiftningene, og utgiftene for de utskiftede deler kan 
måles på en pålitelig måte. Alle andre utgifter innregnes i resultat-
regnskapet i den perioden de påløper.

Avskrivninger beregnes lineært over økonomisk utnyttbar levetid 
og belastes resultatregnskapet. Estimert økonomisk levetid er 
som følger:

• maskiner og utstyr  3 – 5 år
• inventar og innredning  4 – 5 år

Når deler av utstyr har ulik økonomisk levetid, regnskapsføres de 
som separate deler. Restverdi revurderes årlig dersom den ikke 
er ubetydelig.
 

Forpliktelser som forventes å gjøres opp i foretakets ordinære 
driftssyklus, som forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter 
balansedagen eller hvor konsernet ikke har en ubetinget rett til 
å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder etter 
balansedagen, klassifiseres som kortsiktig forpliktelse. Alle andre 
 forpliktelser er klassifisert som langsiktige forpliktelser. 

Bankinnskudd og plasseringer

Bankinnskudd og plasseringer inkluderer bankinnskudd og stats-
sertifikater der formålet er å innfri kortsiktige betalingsforpliktelser 
og statssertifikatene lett kan omgjøres i et kjent kontantbeløp med 
ubetydelig risiko for verdiendringer. 

Kassakreditt som skal tilbakebetales på oppfordring og som 
utgjør en integrert del av foretakets likviditetsstyring, er inkludert i 
 kontanter og kontantekvivalenter til bruk i  kontantstrømoppstillingen.

Goodwill og immaterielle eiendeler

Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle 
akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrøm-

genererende enheter og blir ikke lenger avskrevet, men blir testet 
årlig for verdifall. Negativ goodwill ved overtakelse innregnes direkte 
i resultatregnskapet.

Andre immaterielle eiendeler som anskaffes, føres i balansen til 
anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger og tap ved 
verdifall.

Senere utgifter vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler 
balanseføres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler 
relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den 
perioden de påløper.

Avskrivninger beregnes fra det tidspunkt eiendeler er tilgjengelige 
for bruk og resultatføres lineært over estimert økonomisk levetid  for 
de immaterielle eiendelene, med mindre slik levetid er ubestemt.

Finansielle instrumenter

Lån, fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert 
kost. Finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg og 
holdt for handelsformål, er regnskapsført til virkelig verdi som obser-
vert i markedet på balansedagen, uten fradrag for kostnader ved salg.

Skatter 

Inntektsskatt på periodens resultat består av betalbar skatt og 
endring i utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med 
unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapi-
talen. Skatteeffekten av sistnevnte poster innregnes direkte mot 
 egenkapitalen.
   

Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skatteplik-
tige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelle 
korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år.

Utsatt skatt avsettes basert på en balanseorientert gjeldsmetode, 
ved å ta hensyn til midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi 
av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og 
skattemessige verdier. Det tas ikke hensyn til midlertidige forskjeller 
relatert til goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget, 
opprinnelig innregning av eiendeler eller forpliktelser som ikke 
påvirker verken regnskapsmessig eller skattemessig resultat, samt 
forskjeller relatert til investeringer i datterforetak som ikke antas å 
reversere i overskuelig fremtid. Avsetningen for utsatt skatt er basert 
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på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for balanseførte 
verdier av eiendeler og forpliktelser, og er beregnet med skattesatser 
gjeldende på balansedagen.

Utsatt skattefordel innregnes kun i den grad det er sannsynlig at 
eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidige skattemessige resultater. 
Utsatt skattefordel reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig 
at den vil bli realisert.

Leieavtaler

Finansielle leieavtaler

Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og 
avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen, er finansi-
elle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle 
leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og 
minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. 
Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rente-
kostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne. 
I motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. 
Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten, inkluderes 
i eiendelens  kostpris. 

Samme avskrivningstid benyttes som for selskapets øvrige 
avskrivbare eiendeler. Dersom det ikke foreligger en rimelig 
 sikkerhet for at selskapet vil overta eierskapet ved utløpet av leie-
perioden, avskrives eiendelen over den korteste av periodene for 
leieavtalens løpetid og for eiendelens økonomiske levetid.
 
Operasjonelle leieavtaler

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er for-
bundet med eierskap av eiendelen ikke overtas av konsernet, klassi-
fiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som 
en driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

Segmentrapportering

Et segment utgjør en identifiserbar del som leverer produkter eller 
tjenester innenfor et særskilt økonomisk miljø (geografisk segment), 
og som har en risiko og avkastning som er forskjellig fra andre 
 segmenter.
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NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON

Geografiske segmenter

For rapporteringsformål internt og eksternt er selskapets primære segmenter geografiske. Acta driver i dag virksomhet underlagt verdipapir-
handelsloven med distribusjon og rådgivning og yter aktiv forvaltning av investors portefølje av finansielle produkter i Norge og Sverige. 
Konsernet etablerte et nytt segment i 2005, New Markets. Segmentet arbeider med vekstmuligheter for selskapet både i nye og eksisterende 
markeder. Dette er i utgangspunktet ikke et rapporterbart segment, men informasjon er utarbeidet også for dette segmentet for å gi et bedre 
inntrykk av helheten. Konsernet har også inkludert Corporate som et eget segment. Segmentet tilbyr interne administrative tjenester innen 
finans, økonomi, personal, IT og marked. Segmentet har ingen eksterne inntekter, men får dekket kostnader ved tjenesteyting til andre 
 segmenter gjennom interne serviceavtaler, inngått på armlengdes vilkår. Corporate er derfor ikke et rapporterbart segment, men er tatt 
med av hensyn til helheten. Finansiell informasjon om segmentene er gitt i tabellen nedenfor.

I 2005 ble det avsatt 14,9 millioner kroner for incentivprogrammet "K2". Hele beløpet ble kostnadsført på segmentet Corporate. Samlet 
for regnskapsårene 2005 og 2006 er det belastet 82,5  millioner  kroner relatert til incentivprogrammet. Fra og med 2006 er den akkumulerte 
avsetningen kostnadsført på segmentene. Den akkumulerte avsetningen er fordelt på  segmentene med 40,6 millioner kroner for Acta Norge, 
15,8 millioner kroner for Acta Sverige og 26,1 millioner kroner for Corporate. Ytterligere informa sjon om incentivprogrammet er gitt i note 3.

        

Acta Norge Acta Sverige New Markets Corporate1) Sum Konsern

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

Transaksjonsrelaterte inntekter 1 023 058 818 811 460 392 599 487 299 370 131 291 1 622 545 1 118 181 591 683

Porteføljeinntekter 112 340 74 411 43 566 53 484 25 972 13 761 165 824 100 383 57 327

Andre inntekter 9 687 13 095 8 331 15 796 1 414 2 012 124 984 46 25 607 15 493 10 357

Sum driftsinntekter 1 145 085 906 317 512 289 668 767 326 756 147 064 0 0 0 124 984 46 1 813 975 1 234 057 659 367

Lønnskostnader 406 449 274 709 161 807 237 589 125 442 74 940 1 177 35 513 33 945 15 938 680 728 434 096 252 685

Av- og nedskrivninger 2 079 5 954 5 026 2 422 2 022 2 247 4 612 5 784 5 875 9 113 13 760 13 148

Andre driftskostnader 122 703 92 255 73 158 99 964 56 492 41 876 1 654 2 700 -19 144 -11 494 -3 467 205 176 139 953 111 536

Sum driftskostnader 531 230 372 917 239 991 339 975 183 956 119 064 2 831 2 700 0 20 981 28 235 18 346 895 017 587 808 377 369

Driftsresultat 613 855 533 400 272 298 328 791 142 800 28 000 -2 831 -2 700 0 -20 857 -27 251 -18 300 918 959 646 249 281 998

Netto finansresultat 16 859 7 600 2 300 113 -16 88 923 -1 157 -1 071 17 895 6 427 1 317

Skattekostnad 181 600 150 838 76 887 94 241 39 980 7 865 -793 -756 -9 755 -6 510 -40 979 265 294 183 551 43 773

Årets resultat 449 114 390 162 197 711 234 663 102 804 20 223 -2 038 -1 944 0 -10 179 -21 898 21 608 671 560 469 125 239 542

Anleggsmidler 25 504 12 470 56 734 14 035 3 637 7 440 18 995 18 580 30 086 58 534 34 687 94 260

Kortsiktige fordringer 56 782 55 584 30 850 29 173 11 792 16 019 14 756 10 261 1 367 100 711 77 637 48 236

Bankinnskudd og statssertifikater 1 220 726 818 987 372 385 81 402 48 854 17 405 15 140 3 030 11 602 1 317 268 870 871 401 392

Sum eiendeler 1 303 012 887 041 459 969 124 610 64 283 40 865 0 0 0 48 891 31 871 43 055 1 476 514 983 195 543 888

Skyldige skatter og offentlige avgifter 19 975 27 232 18 790 10 812 9 072 6 317 722 1 108 7 091 1 238 32 618 43 395 26 345

Annen kortsiktig gjeld 284 850 153 706 49 039 64 500 27 074 15 713 327 599 169 640 18 471 676 950 350 420 83 223

Sum forpliktelser 304 825 180 938 67 829 75 313 36 146 22 030 722 0 0 328 707 176 731 19 709 709 567 393 815 109 568

Av- og nedskrivninger 2 079 6 153 5 162 2 422 1 954 2 161 4 612 5 653 5 825 9 113 13 760 13 148

Investeringer i anleggsmidler 4 157 3 400 2 000 4 952 6 500 3 000 4 638 5 324 4 082 13 747 9 900 5 000

1) Inkluderer elimineringer 
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NOTE 3 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED VIDERE 

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Lønn 380 002 230 097 149 608

Bonus/overskuddsdeling 134 722 77 154 35 160

Pensjonskostnader, tilskuddsplaner 5 516 3 564

Arbeidsgiveravgift 110 207 88 643 41 461

Andre ytelser 50 281 34 638 26 455

Sum 680 728 434 096 252 685

Gjennomsnittlig antall heltidsansatte 398 303 255
       

Alle beløp i tusen kroner 

Utbetalte ytelser til ledende ansatte og styremedlemmer i 2006 Periode

Lønn/ 

styre-

honorar

Bonus/

overskudds-

deling

Andre 

ytelser

Simen Mørdre Administrerende direktør 2006 1 675 1 140  53 

Jan Rune Steinsland Finansdirektør Til 30.09.2006 998 660 22

Christian Tunge Finansdirektør Fra 01.12.2006  92      

Robert C. Aakre Viseadministrerende direktør Acta ASA 2006 1 097 1 081  95 

Jan Karlsson4) Country Manager, Sverige 2006 873 846  11 

Stein Morten Bjelland Adm. dir. Acta Asset Management ASA 2006 1 002 540  16 

Alfred Ydstebø1) 3) Styrets leder 2006  233  4 

Stein Aukner Styrets nestleder 2006  167   

Fred Ingebrigtsen2) 3) Styremedlem 2006  72 550 7 

Ellen Math Henrichsen Styremedlem 2006  113 

Nina Lie Styremedlem Fra 24.03.2006   

Karla Smith Styremedlem Fra 24.03.2006  38 

Petter Berge Styremedlem 2006  150 

Atle Eide Styremedlem Til 24.03.2006  75       
1) Beløp under lønn/styrehonorar inkluderer utbetaling av kr 45 000 i feriepenger, opptjent under ansettelse i 2005.
2)  Har ikke fått utbetalt styrehonorar i 2006. Beløp oppgitt under lønn/styrehonorar gjelder utbetalte feriepenger, opptjent 

under ansettelse i 2005.
3) Se også note 14 Nærstående parter.
4) Beløp omregnet fra svenske til norske kroner ved bruk av valutakurs 87,052.

Ytelser til ledende ansatte

NOTE 4 SAMMENSLÅTTE POSTER I RESULTATREGNSKAPET

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Kostnader vedrørende lokaler 30 473 25 195 21 999

IT-kostnader 32 381 24 455 22 696

Honorarer til revisor, advokater og konsulenter 12 848 11 799 7 738

Tele- og portokostnader 10 737  7 726  5 503 

Reiseaktiviteter 10 410 11 153 6 205

Markedsaktiviteter 67 962 31 912 23 548

Kunderefusjoner 2 841 2 441 846

Øvrige driftskostnader 31 760 25 271 23 001

Sum andre driftskostnader 205 176 139 952 111 536

Lovpålagt revisjon 478 414 384 

Andre tjenester utover revisjonsoppdrag 241 280 269 

Sum honorar til revisor 719 694 653

Renter, bankinnskudd 12 010 5 070 2 994

Renter, statssertifikater 6 139 2 439 381

Sum av finansinntekter 18 149 7 509 3 375

Bankrenter og -gebyrer 121 920 1 887

Andre finanskostnader 132 162 171

Sum finanskostnader 253 1 082 2 058
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Konsernledergruppen består av 10 personer. Godtgjørelse til 
administrerende direktør fastsettes av styret. Styret fastsetter 
også retningslinjene for godtgjørelse til øvrige medlemmer 
av konsernledergruppen, herunder både nivå for fast avløn-
ning og prinsippene for, og omfanget av, bonusordninger.  

Konsernledergruppen har ordinære bonusavtaler med 
ramme fastsatt årlig og normalt oppad begrenset til mellom 40 
og 100 prosent av grunnlønn, avhengig av stilling. Ved reviderte 
målsettinger eller høyere resultater enn budsjett, kan bonus 
i enkelte år fastsettes opp til 150 prosent av bonusramme. 
Estimert opptjent bonus kostnadsføres løpende. 

I 2005 lanserte konsernet et langsiktig kontantbasert 
incentiv program ”K2” for konsernledergruppen, daglig 

ledere,  partnere og annet nøkkelpersonell. Incentivene er 
knyttet til oppnåelse av akkumulert driftsresultat før avset-
ninger til incentivprogrammet for årene 2005–2007 og 
utvikling i kundetilfredshet frem til utgangen av 2007. Ved et 
oppnådd akkumulert driftsresultat på 1 700  millioner kroner 
før "K2"-avsetningen, vil utbetaling til deltakerne være 35 
millioner  kroner med tillegg av ferie penger. En høyere eller 
lavere målt kunde tilfredshet enn målsettingen i 2007, vil 
kunne øke eller redusere utbetalingen i henhold til en etablert 
formel. Ved et akkumulert  driftsresultat over 1 700 millioner 
 kroner før "K2"-avsetningen, tilfaller 10 prosent  inklusiv ferie-
penger av det overskytende deltakerne i ”K2”. Målsettingen 
for  akkumulert  driftsresultat over treårs perioden er i 2006 
oppjustert til 2 300 millioner kroner fra 1700 millioner kroner 
ved utgangen av  regnskapsåret 2005. Denne målsettingen er 
ikke nødvendigvis sammenfallende med interne ambisjoner.

Ved utgangen av regnskapsåret 2006 er det avsatt for to 
tredjedeler av estimerte påløpte kostnader knyttet til incentiv-
programmet. Kostnaden inkludert feriepenger og arbeids-
giveravgift i 2006 utgjør 68 millioner kroner. Akkumulert 
avsetning etter to år er i 2006 allokert ut på konsernets 
segmenter ut fra en foreløpig fordelingsnøkkel. Grunnlag for 
endelig fordeling  mellom de ulike segmenter vil ikke fore-
ligge før ved avslutningen av den treårige programperioden. 
Avsatt bonus per  segment er vist under note 2. 

Høyeste prosentvise andel et enkeltmedlem av 
 programmet kan oppnå, er av styret i Acta Holding ASA 
fastsatt til 6 prosent. Andelen kan variere fra år til år, men 
det er den akkumulerte andelen i programmet som teller. 
Ansatte kan derfor opptas i programmet i 2007, selv om de 
ikke var med de to foregående årene, og ansatte kan tre ut 
av  programmet underveis. Ansatte som slutter i Acta, har 
ingen krav på utbetaling.   

"K2" erstatter et eventuelt opsjonsprogram. Konsernet 
har ved årsslutt 2006 ingen utestående opsjonsprogrammer. 

Administrerende direktør og finansdirektør har avtale om 
18 måneders etterlønn, dersom de blir oppsagt uten saklig 
grunn eller som følge av store endringer i arbeidsoppgaver 
f.eks. grunnet oppkjøp eller fusjon. Ingen styremedlemmer 
eller andre ledende ansatte har avtale om etterlønn.

Actakonsernet etablerte med virkning fra 1. januar 2005 
en innskuddsbasert pensjonsordning for alle fast ansatte i 
Norge og Sverige. I Norge var innskuddsprosenten for 2006 
tre prosent av fastlønn mellom 1G – 6G og fem prosent av 
fastlønn  mellom 6G – 12G. I forhold til krav om obligatorisk 
tjeneste pensjon (OTP) som trådte i kraft 1. juli 2006, har 
Actakonsernet en  pensjonsordning utover minstekravene på 
to prosent av lønn over 1G opp til 12G. I 2006 var innskudds-
prosenten for de ansatte i Sverige fire prosent av fast lønn. 

Actakonsernet styrker pensjonsordningen ytterligere 
i 2007 ved å øke de ansattes innskuddsprosent med én 
prosent. I Norge er innskuddsprosenten økt fra tre til fire 
prosent av fast lønn mellom 1G – 6G og fra fem til seks 
prosent fra 6G – 12G. I Sverige er innskuddsprosenten øket 
fra fire til fem prosent av fast lønn.
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NOTE 5 PLASSERINGER      

Statssertifikater er klassifisert som holdt for omsetning og er vurdert til virkelig verdi over resultatet.    
      
NOTE 6 GOODWILL      

       

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004

Anskaffelseskost per 1. januar 20 063 22 924 11 940 

Tilgang 10 984 

Avgang1) -1 992 -2 861

Anskaffelseskost per 31. desember 18 071 20 063 22 924 

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger per 31. desember 11 940 11 940 10 690 

Bokført verdi per 31. desember 6 131 8 123 12 234 

Årets av- og nedskrivninger 0 1 250 0 

Økonomisk levetid evigvarende

Avskrivningsplan ingen

1) Estimatendring relatert til reversering av tidligere nedskrevet andel av fordring ervervet ved oppkjøp av Svenska Spar AB 
i 2004. Fordringen er fullt oppgjort i 2006.

Goodwill blir ikke avskrevet. Imidlertid blir det foretatt nedskrivningstester hvert år. 

For goodwill relatert til oppkjøp av Svenska Spar AB høsten 2004, er gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende 
delen av konsernet (segment Sverige, ref. note 2) som har videreført virksomheten, beregnet basert på bruksverdi. Disse 
 beregningene benytter estimater for fremtidige kontantstrømmer basert på faktiske driftsresultater og en treårig forretnings-
plan. Driftsresultatet fra den kontantgenererende virksomheten var på ca. 329 mill. kroner i 2006, en økning på 186 mill. 
 kroner sammenlignet med året før. I henhold til konsernets forretningsplan ventes den positive utviklingen å fortsette. 
Begrunnet ut fra enhetens forventede kontantstrømmer gjøres det ingen nedskrivning i 2006.

NOTE 7 VARIGE DRIFTSMIDLER

Påkostning leide lokaler Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004

Anskaffelseskost per 1. januar 16 033 13 380 13 052

Tilgang 5 094 2 653 328

Avgang

Anskaffelseskost per 31. desember 21 127 16 033 13 380

Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 14 788 12 408 11 285

Netto akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 300 300 300

Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger per 31. desember 15 088 12 708 11 585

Bokført verdi per 31. desember 6 039 3 325 1 795

Årets avskrivninger 2 380 1 123 1 365

Økonomisk levetid 4 – 5 år

Avskrivningsplan Lineær

Maskiner, inventar og utstyr Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004

Anskaffelseskost per 1. januar 136 914 130 278 125 619

Tilgang 8 653 6 636 4 779

Avgang -120

Anskaffelseskost per 31. desember 145 567 136 914 130 278

Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 95 540 88 807 77 881

Netto akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 33 756 33 756 33 756

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 129 296 122 563 111 637

Bokført verdi per 31. desember 16 271 14 351 18 641

Årets avskrivninger 6 733 10 926 11 432

Økonomisk levetid 3 – 5 år

Avskrivningsplan Lineær

Årlig leie av ikke-balanseførte leide driftsmidler

Konsernet har inngått flere ulike operasjonelle leieavtaler av kontorlokaler, PC-utstyr og kontormaskiner. De fleste 
 leieavtalene har en forlengelsesopsjon. Fremtidig minimumsleie knyttet til ikke-kansellerbare leieavtaler, forfaller som følger:

Fremtidig minimumsleie

Alle beløp i tusen kroner 20061) 2005 2004

Under ett år  23 179  16 657  16 901 

Mellom ett og fem år  40 846  23 933  12 333 

Over fem år 0 0  4 531 

Sum  64 025  40 590  33 765 
1)  Økningen fra 2005 til 2006 relateres primært til fornyelse av leieavtaler og etablering av nye kontorer i Norge og Sverige, 

samt ett kontor i Danmark.
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NOTE 8 AKSJER I DATTERSELSKAP      

       
Selskapene nedenfor er alle eid 100 prosent av Acta Holding ASA.       

Selskaper Hjemland Forretningskontor Hovedvirksomhet

Acta ASA Norge Stavanger Verdipapirforetak

Acta Asset Management ASA Norge Stavanger Verdipapirforetak

Acta Försäkringsplanering AB Sverige Stockholm Forsikringsforetak

Acta Prosjektmegling AS Norge Oslo Eiendomsmeglerforetak

Acta Corporate Services AS Norge Stavanger Konsernintern tjenesteyting

Svenska Spar AB Sverige Helsingborg Ingen virksomhet (under avvikling)

NOTE 9 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen i selskapet per 31. desember 2006 bestod av 251 683 432 aksjer à 18 øre. Det er kun én aksjeklasse.

Eierstruktur Antall aksjer Eierandel Stemmeandel

De 20 største aksjonærene i selskapet per 31. desember 2006 var:

Spring Capital AS (Alfred Ydstebø / Fred Ingebrigtsen) 80 037 094 31,80 % 31,80 %

State Street Bank & Trust Co 12 669 071 5,03 % 5,03 %

Jan Petter Collier / Sanden AS 7 299 568 2,90 % 2,90 %

JPMorgan Chase Bank 6 894 552 2,74 % 2,74 %

JPMorgan Chase Bank 6 387 241 2,54 % 2,54 %

JPMorgan Chase Bank 6 238 844 2,48 % 2,48 %

Mellon Bank AS 5 067 988 2,01 % 2,01 %

Fortis Global custody services NW 4 966 200 1,97 % 1,97 %

Bank of  New York, Brussels branch 4 766 120 1,89 % 1,89 %

JP Morgan Chase Bank 4 332 304 1,72 % 1,72 %

Brown Brothers Harriman & Co. 4 000 000 1,59 % 1,59 %

JPMorgan Chase Bank 2 850 278 1,13 % 1,13 %

JPMorgan Chase Bank 2 836 562 1,13 % 1,13 %

JPMorgan Chase Bank 2 778 342 1,10 % 1,10 %

The Northern Trust Co. 2 629 122 1,04 % 1,04 %

Banque Franck SA 2 323 565 0,92 % 0,92 %

Bjelland Trading AS 2 320 500 0,92 % 0,92 %

State Street Bank & Trust Co 2 300 000 0,91 % 0,91 %

Bank of  New York, Brussels branch 2 288 000 0,91 % 0,91 %

Bank of  New York, Brussels branch 2 247 749 0,89 % 0,89 %

Sum 20 største aksjonærer 165 233 100 65,65 % 65,65 %

Sum øvrige aksjonærer 86 450 332 34,35 % 34,35 %

Totalt antall aksjer 251 683 432 100,00 % 100,00 %

Antall Antall dager Gj.sn.antall

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 1. januar 2006  251 683 432  251 683 432

Gjennomsnittlig antall utestående aksjer 31. desember 2006  251 683 432  365  251 683 432 

Resultat per aksje (årets resultat konsern / gjennomsnittlig antall aksjer) kr 2,67

På ordinær generalforsamling 24. mars 2006 fikk styret i Acta Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i Acta Holding 
ASA i en eller flere rettede og/eller offentlige emisjoner. Fullmakten gjelder inntil 25 millioner aksjer pålydende 18 øre, 
hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil 4,5 millioner kroner. Eventuell 
overkurs skal tilføres overkursfondet. Dersom aksjenes pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende 
fullmakt endres tilsvarende. Fullmakten har en varighet på ett år og utløper den 24. mars 2007. Fullmakten erstatter fullmakt 
vedtatt av ordinær generalforsamling 31. mars 2005.

Aksjer direkte eller indirekte eiet eller kontrollert av medlemmer i styret og ledende ansatte 

per 31. desember 2006 

Navn Verv Antall aksjer Eierandel

Alfred Ydstebø1) Styreformann 40 018 547 15,90 %

Fred A. Ingebrigtsen1) Styremedlem 40 018 547 15,90 %

Stein Aukner2) Styrets nestleder 237 500 0,09 %

Jan Karlsson Country Manager Sverige 235 181 0,09 %

Stein Morten Bjelland Adm. direktør Acta Asset Management ASA 150 000 0,06 %

Robert C. Aakre Viseadm. direktør Acta ASA 145 000 0,06 %

Simen Mørdre Adm. direktør 45 000 0,02 %

Karla Smith3) Styremedlem 4 200 0,00 %

Christian Tunge Finansdirektør 0 0,00 %

Ellen Math Henrichsen Styremedlem 0 0,00 %

Nina Lie Styremedlem 0 0,00 %

Petter Berge Styremedlem 0 0,00 %
1) Eies gjennom en eierandel på 50 % i Spring Capital AS som totalt eier 80 037 094 aksjer.
2) Inkluderer Aukner Holding AS og Stein Aukner
3) Eies gjennom Vivaldi Personell Holding AS

NOTE 10 UTBYTTE

2006 2005

Alle beløp i tusen kroner Totalt Per aksje Totalt Per aksje

Foreslått utbytte til godkjenning av generalforsamlingen1) 666 961 NOK 2,65 503 367 NOK 2,00

Utbetalt utbytte 503 367 NOK 2,00 314 604 NOK 1,25
1) Ikke regnskapsført som en forpliktelse per 31. desember 2006.

NOTE 11 KORTSIKTIGE FORDRINGER

       

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Opptjente, ikke mottatte inntekter 84 428 42 046 30 533 

Forskuddsbetalte kostnader 7 274 15 435 2 699 

Diverse kortsiktige fordringer 9 010 10 703 10 173 

Sum kortsiktige fordringer  100 711  77 637  48 236 
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NOTE 12 AVSETNINGER OG ANDRE KORTSIKTIGE FORPLIKTELSER

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Påløpte kostnader, skyldig lønn, feriepenger, m.v.  270 476  128 845  53 228 

Påløpte restruktureringskostnader Svenska Spar AB  6 013 

Avsetning for avgangsrisiko (ref. note 18)  17 358  9 453  4 831 

Forskuddsbetalte inntekter  16 304  35 622 

Annen kortsiktig gjeld  32 329  24 115  12 750 

Sum avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser  336 467  198 034  76 822 
       
NOTE 13 SKATTEKOSTNAD      

       

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Betalbar skatt på årets skattepliktige resultat 286 674 128 018

Feil skatt tidligere år  336 

Resultatført endring utsatt skatt -21 716 55 533 43 773

Årets skattekostnad 265 294 183 551 43 773

Effektiv skattesats 1) 28,3 % 28,1 % 15,5 %
       
Spesifikasjon av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Driftsmidler 6 991 8 289 9 043

Regnskapsmessig avsetning 23 109 3 756

Gevinst- og tapskonto -3

Underskudd til fremføring 602 53 238

Andel av underskudd til fremføring ikke balanseført -4 906

Sum eiendeler ved utsatt skatt 30 100 8 891 61 129

Driftsmidler -5 -3

Sum forpliktelser ved utsatt skatt -5 -3 0

Netto eiendeler ved utsatt skatt 30 095 8 888 61 129

       
Avstemming av faktisk mot kalkulert skattekostnad

       

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Resultat før skattekostnad  936 854  652 676  283 315 

Kalkulert skattekostnad (28 %)  262 319  182 749  79 328 

Permanente forskjeller (28 %)2) 2 638  802  80 

For lite skatt i 2006  336 

Balanseføring av skattefordeler   -35 634 

Faktisk skattekostnad 265 294  183 551  43 774 

Effektiv skattesats 1) 28,3 % 28,1 % 15,5 %

1) Skattekostnad i forhold til resultat før skattekostnad. 
2)  Inkluderer ikke-fradragsberettigede kostnader, som f.eks. representasjon og diverse kundearrangementer, enkelte gaver og  

fradragsberettigede stiftelseskostnader. 
             

NOTE 14 NÆRSTÅENDE PARTER

Acta Holding ASA har inngått konsulentavtale med Spring Capital AS som eies av Alfred Ydstebø og Fred A. Ingebrigtsen. 
Konsulentavtalen omfatter tjenester utført av nevnte personer, hver med et omfang tilsvarende 50 prosent av et fullt  årsverk. 
Avtalen gjelder fra 1. januar 2006 og kan sies opp med tre måneders varsel.

NOTE 15 FINANSIELL RISIKO

Actakonsernet har ikke egen eksponering i finansielle instrumenter. Konsernets likviditet holdes i form av bankinnskudd 
eller norske statssertifikater med kort løpetid og derav svært lav kursrisiko. Konsernet har ikke rentebærende gjeld utover 
kassekreditt på 30 millioner kroner og har således begrenset renterisiko relatert til fremmedkapital. Den finansielle markeds-
risiko for øvrig er knyttet til at fremtidig inntjening vil være påvirket av endringene i markedspriser på foretakets produkter, 
samt generelle markedssvingninger. Fremtidige porteføljeinntekter vil variere med svingninger i markedspriser på kundeport-
eføljer under forvaltning. Valutarisiko er ikke vesentlig og er hovedsakelig knyttet til at en del av konsernets virksomhet er 
i Sverige. Kredittrisiko er begrenset til kortsiktige fordringer og vurderes ikke som vesentlig.

NOTE 16 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALDEKNING - ACTAKONSERNET

Acta Holding ASA er underlagt krav til kapitaldekning på konsolidert grunnlag, jfr. vphl. § 8-12. Beregning av ansvarlig 
 kapital og kapitaldekning per 31. desember 2006 følger i oppstillingen nedenfor.

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Ansvarlig kapital

Kjernekapital 766 947 589 380 434 320

Fradrag for goodwill og andre immaterielle eiendeler 36 225 17 011 73 824

Netto ansvarlig kapital 730 721 572 369 360 496

Kapitaldekning

Netto ansvarlig kapital 730 721 572 369 360 496

Risikovektet beregningsgrunnlag 205 844 139 288 79 605

Kapitaldekning målt i prosent 355,0 % 410,9 % 452,9 %

Kapitaldekning - myndighetskrav i prosent 8,0 % 8,0 % 8,0 %

Over /underskudd av ansvarlig kapital 714 253 561 226 354 128

Fra 1. januar 2007 iverksettes et nytt kapitaldekningsregelverk i Norge på linje med EU-landene. Det nye regelverket er 
basert på hovedprinsippene i Basel-komiteens rapport av juni 2004. I henhold til kapitalforskriften § 49-2 utsetter Acta 
 overgangen til nytt regelverk til 2008. 

Overgang til nytt regelverk vil medføre behov for en økning av ansvarlig kapital i konsernets verdipapirforetak Acta ASA 
og Asset Management ASA. Økning av ansvarlig kapital vil medføre en begrenset reduksjon i konsernets utbyttekapasitet. 
Konsernet vil i 2007 vurdere løsninger som kan øke den ansvarlige kapitalen og samtidig fastholde selskapets utbyttepolitikk.
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NOTE 17 PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Pantstillelser Alle beløp i tusen kroner

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. Låntaker Kredittramme 2006 2005 2004

Kassekreditt Handelsbanken Acta ASA 4 700

Kassekreditt Nordea Acta Holding 60 000 29 670 13 629

Sum 60 000 29 670 13 629 0

Nordea har pant i aksjer i datterselskapet Acta ASA. Handelsbanken har pant i kundefordringer i Acta ASA med inntil 
6 millioner kroner.

I forbindelse med salg av andeler i Fornebu Boligspar, har Acta Holding ASA stilt en garanti med varighet til 2010 på 32,5 
millioner kroner som kan bli helt eller delvis gjort gjeldende ved sviktende salg av andeler.

NOTE 18 AVGANGSANSVAR FOR LANGSIKTIGE UNIT-LINK SPAREAVTALER I SVERIGE

Acta markedsfører og formidler i Sverige flerårige unit-link spareavtaler for flere forsikringsselskaper. Distribusjonsgodt-
gjørelse mottatt av Acta i det første året, betinger at forsikringstaker gjennomfører sparing i henhold til en avtalt spareplan. 
Ved avbrutt  sparing har Acta et avgangsansvar som kan medføre tilbakebetaling av hele eller deler av distribusjonsgodt-
gjørelsen. Ansvaret reduseres over tid, typisk ved at 100 prosent av mottatt godtgjørelse må tilbakebetales dersom sparing 
opphører det første året, 75 prosent ved avbrudd det andre året, 50 prosent ved avbrudd  det tredje året, 25 prosent ved 
avbrudd det fjerde året og null prosent ved avbrudd senere. I 2006 mottok Acta provisjonsinntekter på cirka 23 millioner 
kroner fra tegning av spareavtaler. Av dette ble 15 prosent tilbakeholdt til dekning av fremtid avgangsrisiko. Utover dette er 
det siste to år foretatt tilleggsavsetninger til dekning for uvanlig høy avgang som i vesentlig grad relaterer seg til en portefølje 
med  forsikringsavtaler som ble overført fra Svenska Spar AB. Ytterligere detaljer er vist i oppstillingen nedenfor.

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005

Avsetning for fremtidig avgangsrisiko per 1. januar  9 453  4 499 

Tilbakeholdt inntekt på nye spareavtaler (15 %)  3 472  1 799 

Avsetning overført fra Svenska Spar AB  2 126 

Tilleggsavsetning  8 679  8 936 

Avgang  -4 246  -7 907 

Avsetning for fremtidig avgangsrisiko per 31. desember  17 358  9 453

ACTAKONSERNET NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET - IFRS

Stavanger, 27. februar 2007

 Alfred Ydstebø Stein Aukner Petter Berge Ellen Math Henrichsen           
 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem    

 Fred Ingebrigtsen Nina Lie Karla Smith Simen Mørdre           
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør       

   

ACTA HOLDING ASA 

SELSKAPETS RESULTATREGNSKAP - NGAAP

1. JANUAR - 31. DESEMBER         

     
Alle beløp i tusen kroner Note 2006 2005 2004

Driftsinntekter 0  1 024 46

Lønnskostnader 2 11 643  21 974  6 665 

Av- og nedskrivninger 4 53  33 27

Andre driftskostnader 3 7 928  6 724  12 021 

Sum driftskostnader 19 624  28 731 18 713

Driftsresultat -19 624  -27 707 -18 667

Inntekt på investering i datterselskap 893 320  651 383  272 251 

Øvrige finansinntekter 3 2 067  1 546  1 618 

Finanskostnader 3 1 291  2 323  2 597 

Netto finansposter 894 096  650 606 271 273

Resultat før skattekostnad 874 472 622 899 252 606

Skattekostnad 10 245 182 174 066  41 495 

Årets resultat 629 290 448 833 211 111

Utbytte  666 961  503 367  314 604
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ACTA HOLDING ASA

SELSKAPETS BALANSE PER 31. DESEMBER 2006 - NGAAP  

    

Alle beløp i tusen kroner Note 2006 2005 2004

EIENDELER

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel 10 4 993 0 46 045

Sum immaterielle eiendeler 4 993 0 46 045

Påkostning leide lokaler 4 45 53 80

Maskiner, inventar og utstyr 4 130 76 0

Sum varige driftsmidler 175 129 80

Investeringer i datterselskap 5 254 268 254 268 228 508

Sum anleggsmidler 259 436 254 398 274 633

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer 8, 9 897 932 672 645 327 898

Sum fordringer 897 932 672 645 327 898

Bankinnskudd 188 263 11 034

Sum bankinnskudd og plasseringer 188 263 11 034

    

Sum omløpsmidler 898 120 672 908 338 931

Sum eiendeler 1 157 556 927 305 613 564

    

Alle beløp i tusen kroner Note 2006 2005 2004

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Aksjekapital 6, 7 45 303 45 303 43 498

Overkursfond 7 11 168 11 168 2 947

Annen innskutt egenkapital 7 0 0 10 020

Sum innskutt egenkapital 56 471 56 471 56 465

Annen egenkapital 7 121 843 159 514 214 051

Sum opptjent egenkapital 121 843 159 514 214 051

Sum egenkapital 178 314 215 985 270 516

Utsatt skatt 0 3 0

Sum annen langsiktig gjeld 0 3 0

Gjeld

Leverandørgjeld 335 159 583

Gjeld til kredittinstitusjoner 29 670 13 629 0

Betalbar skatt 249 841 128 018 0

Skyldige skatter og offentlige avgifter 294 588 611

Utbytte 666 961 503 367 314 604

Annen kortsiktig gjeld 8, 9 32 140 65 557 27 250

Sum kortsiktig gjeld 979 241 711 318 343 048

Sum gjeld 979 241 711 320 343 048

Sum egenkapital og gjeld 1 157 556 927 305 613 564
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SELSKAPETS KONTANTSTRØMOPPSTILLING - NGAAP

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004

Operasjonelle aktiviteter

Ordinært resultat før skattekostnad 874 472 622 899 252 606

Mottatt konsernbidrag - resultatført -891 328 -651 383 -272 251

Periodens betalte skatt -128 354 0 0

Avskrivninger 53 33 27

Endring i  leverandørgjeld 176 -424 94

Endring i andre tidsavgrensningsposter 7 036 9 243 1 676

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -137 945 -19 632 -17 848

Investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -99 -83 0

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0 0

Utbetalinger ved investering i datterselskaper 0 0 -1 750

Innbetalinger ved salg av datterselskaper 0 0 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -99 -83 -1 750

Finansieringsaktiviteter

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0 0

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0 -11 571

Innbetaling mottatt konsernbidrag 625 295 309 909 72 471

Utbetaling av utbytte -503 367 -314 604 0

Innbetaling av egenkapital (netto proveny) 0 10 11 775

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 121 928 -4 685 72 675

Netto endring i bankinnskudd, plasseringer og lignende -16 116 -24 400 53 077

Beholdning av bankinnskudd, plasseringer og lignende per 01.01. -13 366 11 034 -42 043

Beholdning av bankinnskudd, plasseringer, trekk kassekreditt o.l. per 31.12. -29 482 -13 366 11 034

Ubenyttede trekkrettigheter 30 330 46 371 60 000

ACTA HOLDING ASA 

NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET - NGAAP

Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke 
lenger er til stede. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid 
avskrives planmessig. Langsiktig lån balanseføres til nominelt mottatt 
beløp på etableringstidspunktet. 

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet.

Aksjer i datterselskap

I Acta Holding ASA sitt selskapsregnskap vurderes aksjer i datter-
selskap i henhold til kostmetoden. Etter kostmetoden inntektsføres 
mottatt utbytte/konsernbidrag i morselskapets selskapsregnskap som 
inntekt på investering i datterselskap, under finansposter i den grad 
utdelingen relaterer seg til opptjente resultater i eierperioden. Annet 
mottatt konsernbidrag føres som reduksjon av kostpris aksjer. Avgitt 
konsernbidrag netto etter skatt regnskapsføres som økt investering i 
datterselskap.

Fordringer

Fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell 
vurdering av de enkelte fordringene.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt.  
Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres direkte mot egenkapitalen. 

Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skatteplik-
tige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden fordeles 
på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold 
til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert 
netto i balansen.

Leieavtaler

Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører 
de økonomiske rettigheter og forpliktelser til selskapet ( finansiell 
 leasing), balanseføres under bygninger, maskiner, inventar og  lignende.  
Nåverdien av fremtidig leieforpliktelse regnskapsføres som rente-
bærende langsiktig gjeld. Driftsmidlet avskrives i henhold til plan og 
forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rente-
kostnad. Øvrige leieavtaler periodiseres lineært over leieperioden.

Betingede utfall og hendelser etter balansedagen

Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.

NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Grunnlaget for utarbeidelse av regnskapet

Årsregnskapet for 2006 er satt opp i samsvar med regnskapsloven 
av 1998, norske regnskapsprinsipper (NGAAP) og norsk god 
regnskapsskikk (NGRS). Årsregnskapet består av resultatregnskap, 
balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Årsregnskapet utgjør en 
helhet. De viktigste regnskapsmessige  prinsipper benyttet ved utar-
beidelse av årsregnskapet, er som følger:

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved 
regnskaps årets slutt. Andre eiendeler og gjeld i fremmed valuta 
 vurderes etter de generelle vurderingsregler.

Inntekter

Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer 
 normalt på leveringstidspunktet ved salg av tjenester.

Kostnader

Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de 
inntekter kostnadene henføres til. Kostnader som ikke kan henføres 
direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Renter og gebyrer resultatføres etter hvert som disse opptjenes 
som inntekter eller påløper som kostnader.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger 
innregnes som kostnad i resultatregnskapet når de påløper.

Kontantbasert incentivprogram

Når det er sannsynlig at et incentivprogram vil komme til utbetaling,
innregnes en forholdsmessig andel av den forventede totale 
utbetalingen som kostnad. Den forholdsmessige andelen beregnes ut 
fra regnskaps periodens lengde i forhold til programmets varighet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og  gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggs-
midler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer 
som skal tilbakebetales innen ett år, er klassifisert som omløpsmidler. 
Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende 
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 
virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. 
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NOTE 3 SAMMENSLÅTTE POSTER I RESULTATREGNSKAPET

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Kostnader vedrørende lokaler 235 231 309

IT-kostnader 36 34

Honorarer til revisor, advokater og konsulenter 3 063 2 026 2 239

Tele- og portokostnader  405  220 133

Reiseaktiviteter 830 933 408

Markedsaktiviteter 243 101 2

Øvrige driftskostnader 3 116 3 179 8 930

Sum andre driftskostnader 7 928 6 724 12 021

Kostnadsført revisjonshonorar  107  99  72 

Kostnadsførte tilleggstjenester  160  90  111 

Sum honorarer til revisor 267 190 183

Renteinntekter konsern 983 1 114 1 496

Renter bankinnskudd 1 084 432 122

Sum finansinntekter 2 067 1 546 1 618

Rentekostnader konsern 864 1 333 2 103

Bankrenter og -gebyrer 427 990 494

Sum finanskostnader 1 291 2 323 2 597

NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER

Påkostning leide lokaler

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004

Anskaffelseskost per 1. januar 133 133 133

Tilgang 21

Avgang

Anskaffelseskost per 31. desember 154 133 133

Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 109 80 53

Netto akkumulerte nedskrivninger per 31. desember

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 109 80 53

Bokført verdi per 31. desember 45 53 80

Årets avskrivninger 29 27 27

Økonomisk levetid 4 – 5 år

Avskrivningsplan Lineær

NOTE 2 LØNNSKOSTNAD, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED VIDERE

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Lønn 5 236 4 801 4 185

Arbeidsgiveravgift 1 263 2 645 1 365

Avsetning incentivprogram "K2" 2 576 13 067

Innskuddsbasert pensjonsordning 59 81

Andre ytelser 2 509 1 380 1 115

Sum 11 643 21 974 6 665

Gjennomsnittlig antall heltidsansatte 3 3 3

Actakonsernet etablerte med virkning fra 1.januar 2005 en innskuddsbasert pensjonsordning for alle fast ansatte i Norge 
og Sverige. I Norge var innskuddsprosenten for 2006 tre prosent av fastlønn mellom 1G – 6G og fem prosent av fastlønn 
mellom 6G – 12G. I forhold til krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som trådte i kraft 1. juli 2006, har Actakonsernet 
en pensjonsordning utover minstekravene på to prosent av lønn over 1G opp til 12G.
 

Actakonsernet styrker pensjonsordningen ytterligere i 2007 ved å øke de ansattes innskuddsprosent med én prosent. I 
Norge er innskuddsprosenten øket fra tre til fire prosent av fast lønn mellom 1G - 6G og fra fem til seks prosent av fastlønn 
mellom 6G og 12G.
       

Alle beløp i tusen kroner 

Utbetalte ytelser til ledende ansatte og styremedlemmer 2006 Periode

Lønn/ 

styre-

honorar

Bonus/

overskudds

deling

Andre 

ytelser

Simen Mørdre Administrerende direktør 2006 1 675 1 140  53 

Jan Rune Steinsland Finansdirektør Til 30.09.2006 998 660 22

Christian Tunge Finansdirektør Fra 01.12.2006  92   

Alfred Ydstebø1) 3) Styrets leder 2006  233  4 

Stein Aukner Styrets nestleder 2006  167   

Fred Ingebrigtsen2) 3) Styremedlem 2006  72 550 7 

Ellen Math Henrichsen Styremedlem 2006  113 

Nina Lie Styremedlem Fra 24.03.2006

Karla Smith Styremedlem Fra 24.03.2006  38 

Petter Berge Styremedlem 2006  150 

Atle Eide Styremedlem Til 24.03.2006  75    
1) Beløp under lønn/styrehonorar inkluderer utbetaling av kr 45 000 i feriepenger, opptjent under ansettelse i 2005.
2)  Har ikke fått utbetalt styrehonorar i 2006. Beløp oppgitt under lønn/styrehonorar gjelder utbetalte feriepenger, opptjent 

under ansettelse i 2005.
3) Se også note 14 Nærstående parter.

Konsernledergruppen har ordinære bonusavtaler med ramme fastsatt årlig og normalt oppad begrenset til mellom 40 og 100 
prosent av grunnlønn avhengig av stilling. Ved reviderte målsettinger eller høyere resultater enn budsjett, kan bonus i enkelte år 
fastsettes opp til 150 prosent av bonusramme. Estimert opptjent bonus kostnadsføres løpende. 

Administrerende direktør og finansdirektør har avtale om 18 måneders etterlønn, dersom de blir oppsagt uten saklig 
grunn eller som følge av store endringer i oppgaver f.eks. grunnet oppkjøp eller fusjon. Ingen styremedlemmer har avtale om 
 etterlønn.

For ytterligere informasjon henvises til note 3 til konsernregnskapet.

ACTA HOLDING ASA NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET - NGAAP
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NOTE 4 VARIGE DRIFTSMIDLER FORTSETTER

Maskiner, inventar og utstyr

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004

Anskaffelseskost per 1. januar 83 0 0

Tilgang 78 83

Avgang

Anskaffelseskost per 31. desember 161 83 0

Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 31 7

Netto akkumulerte nedskrivninger per 31. desember

Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 31 7 0

Bokført verdi per 31. desember 130 76 0

Årets avskrivninger 24 7 0

Økonomisk levetid 3 – 5 år

Avskrivningsplan Lineær

Alle beløp i tusen kroner 

Årlig leie av ikke-balanseførte leide driftsmidler

Kostnadsført 

2006

Årlig avtalt 

leiebeløp

Leieavtaler lokaler 163 163 

Leieavtaler kontormaskiner og -utstyr 8 8 

Sum 171 171

NOTE 5 AKSJER I DATTERSELSKAP

Selskapene nedenfor er alle eid 100 % av Acta Holding ASA. 

Alle beløp i tusen kroner

Selskap

Anskaffelses-

tidspunkt

Forretnings-

kontor

Balanseført 

verdi

Egenkapital 

31.12.2006

Årsresultat 

2006

Acta ASA 1998 Stavanger 212 108 114 481 537 611

Acta Asset Management ASA 1998 Stavanger 20 659 27 384 135 379

Acta Försäkringsplanering AB 2000 Stockholm 895 12 859 14 934

Acta Prosjektmegling AS 2002 Oslo 8 300 8 314 924

Acta Corporate Services AS 2001 Stavanger 10 727 5 168 -798

Svenska Spar AB 2004 Helsingborg 1 580 1 679 -1 007

Sum 254 268 169 849 687 043

NOTE 6 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen i selskapet per 31. desember 2006 bestod av 251 683 432 aksjer à 18 øre. Det er kun én aksjeklasse.  
For ytterligere informasjon henvises til note 9 til konsernregnskapet.     

NOTE 7 EGENKAPITAL

Alle beløp i tusen kroner Aksjekapital Overkursfond

Innskutt 

annen EK

Annen 

egenkapital Sum

Egenkapital 1. januar 2006 45 303 11 168 0 159 514 215 985

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat 629 290 629 290

Utbytte -666 961 -666 961

Egenkapital 31. desember 2006 45 303  11 168 0 121 843 178 314

NOTE 8 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN OG NÆRSTÅENDE PARTER

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004 

Acta ASA 1 604 2 986 2 827

Acta Asset Management ASA 105 47

Acta Prosjektmegling AS 751 714 677

Acta Corporate Services AS 2 836 67 6 494

Acta Försäkringsplanering AB 17

Svenska Spar AB 967 7 663 6 788

Konsernbidrag fra Acta ASA 706 455 514 652 245 910

Konsernbidrag fra Acta Asset Management ASA 184 873 142 231 65 146

Konsernbidrag fra Acta Corporate Services AS 373

Sum konserninterne fordringer 897 607 668 686 327 889

Acta ASA 3 088 9 017 14 294

Acta Asset Management ASA 61 19 1 011

Acta Corporate Services AS 1 985 1 216

Acta Försäkringsplanering AB 4 427 6 681 6 184

Konsernbidrag til Acta ASA 23 716

Konsernbidrag til Acta Asset Management ASA 7 872 2 200

Sum konsernintern gjeld 9 561 47 305 24 905

NOTE 9 KORTSIKTIGE FORDRINGER OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004

Mellomværende med selskaper i samme konsern 897 607  668 686  327 889 

Forskuddsbetalte kostnader  325  3 958 

Diverse kortsiktige fordringer 0  1  9 

Sum kortsiktige fordringer 897 932  672 645  327 898 

Mellomværende med selskaper i samme konsern  9 561  47 305  24 905 

Påløpte kostnader, skyldig lønn, feriepenger, m.v.  21 233  18 093  2 270 

Annen kortsiktig gjeld  1 346  159  74 

Sum annen kortsiktig gjeld  32 140  65 557  27 250

ACTA HOLDING ASA NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET - NGAAP ACTA HOLDING ASA NOTER TIL SELSKAPSREGNSKAPET - NGAAP
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NOTE 10 SKATTEKOSTNAD

Alle beløp i tusen kroner 2006 2005 2004

Betalbar skatt på årets skattepliktige resultat 249 841 128 018

Restskatt fra tidligere år, kostnadsført i år 336

Endring utsatt skatt -4 996 46 048 41 495

Årets skattekostnad 245 182 174 066 41 495

Effektiv skattesats1) 28,0 % 27,9 % 16,4 %

Ordinært resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag

Resultat før skattekostnad 874 472 622 899 252 606

Midlertidige forskjeller

Endring midlertidige forskjeller 17 842 -10 0

Underskudd til fremføring -164 449 -145 256

Permanente forskjeller

Stiftelses-/emisjonsutgifter 4 -64

Andre ikke fradragsberettigede poster (netto) -23 164 40

Konsernbidrag, ikke skattepliktig -1 400 -107 326

Årets skattegrunnlag 892 291 457 208 0

Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller

Anleggsmidler 16 10

Regnskapsmessige avsetninger -17 848

Kortsiktig gjeld

Underskudd til fremføring 0 0 -164 449

Netto midlertidige forskjeller -17 832 10 -164 449

Netto utsatt skatt i balansen -4 993 3 -46 045

Avstemming av faktisk mot kalkulert skattekostnad

Ordinært resultat før skattekostnad 874 472  622 899  252 606 

Kalkulert skattekostnad (28 %) 244 852  174 412  70 730 

Spesifikasjon av andre skatteeffekter

Restskatt fra tidligere år 336

Permanente forskjeller (28 %)2) -6  47  -6 

Konsernbidrag uten skattemessig virkning (28 %)  -393  -30 052 

Redusert skattefordel   824 

Årets skattekostnad 245 182  174 066  41 495 

Effektiv skattesats1) 28,0 % 27,9 % 16,4 %

1) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt. 
2)  Inkluderer ikke-fradragsberettigede kostnader, som f.eks. representasjon og diverse kundearrangementer, enkelte gaver og  

fradragsberettigede stiftelseskostnader. 
 

NOTE 11 PANTSTILLELSER OG GARANTIER

Pantstillelser 

Alle beløp i tusen kroner

Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l. Kredittramme 2006 2005 2004

Kassekreditt Nordea 60 000 29 670 13 629 0

Sum 60 000 29 670 13 629 0

Nordea har pant i aksjer i datterselskapet Acta ASA. 

Garantier

Acta Holding ASA har stilt selvskyldnergarantier for regning av Acta ASA for enkelte husleieavtaler. Garantiene har en 
 gjenværende varighet på mellom ett til fem år. Samlet garantiforpliktelse er på 2,4 millioner kroner. 

NOTE 12 FINANSIELL RISIKO

For informasjon vedrørende selskapets finansielle risiko, henvises til note 15 i konsernregnskapet.

Stavanger, 27. februar 2007

 Alfred Ydstebø Stein Aukner Petter Berge Ellen Math Henrichsen           
 Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem    

 Fred Ingebrigtsen Nina Lie Karla Smith Simen Mørdre           
 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. direktør      
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REVISORS BERETNING.



Opsjonsprogram og frittstående 

tegningsretter (warrants)

Acta Holding ASA har per 31. desember 2006 ingen 
utestående opsjoner, frittstående tegningsretter (warrants) 
eller andre finansielle instrumenter som kan medføre krav 
om utstedelse av nye aksjer. 

Kursutvikling og likviditet

Kurs ved inngangen til 2006 var 17,90 kroner. Gjennom 
2006 har høyeste og laveste omsetningskurs vært henholdsvis 
34,00 og 17,90 kroner. Den 31. desember 2006 var kursen 
33,00 kroner. Dette gir en kursøkning eksklusiv utbytte på 
84 prosent i 2005. Den direkte avkastningen fra utbytte 
representerte 11 % (2,00 kr) hvilket gir en total avkastning 
for aksjonærene på 95 % i 2006. Oslo Børs Hovedindeks 
(OSEBX) økte i samme periode med 32 %.

Innsidehandel

Ansatte som normalt har innsyn i eller arbeider med 
investerings tjenester eller forvaltning av finansielle instru-
menter for foretaket eller for foretaket sine kunders regn-
ing, er omfattet av egenhandels reglene som er regulert i 
Verdipapirhandellovens kapittel 2a. Acta er avhengig av 
å ha et svært ryddig forhold til finansmarkedet og tilsyns-
myndigheter, og ledelsen har besluttet at samtlige ansatte i 
Actakonsernets verdipapirforetak Acta ASA og Acta Asset 
Management ASA, med enkelte få unntak for støttefunk-
sjoner som ikke har innsyn i investeringstjenester, skal være 
omfattet av disse reglene. Selskapet har utarbeidet regler for 

AKSJONÆRFORHOLD.

Børsnotering

Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen 
ved Oslo Børs i juli 2001. Selskapet inngikk i Oslo Børs 
Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra oktober 
2004 i ”OB Match”-listen etter at Oslo Børs erstattet den 
tidligere bransjeinndelingen av selskapene med innde-
ling etter likviditet. Nest etter de 25 største selskapene på 
OBX-listen, består ”OB Match”-listen av de mest likvide 
selskapene. Ett av kriteriene er at det er minimum 10 
handler i aksjen per dag. Det har i 2006 i gjennomsnitt 
vært handlet 1,1 millioner aksjer fordelt på 140 handler 
per dag i Acta Holding ASA. Selskapet ble i 2004 tildelt 
”Informasjonsmerket” av Oslo Børs. Forutsetningene for 
en slik tildeling er oppfyllelse av en rekke informasjonskrav, 
blant annet relatert til informasjon som skal være tilgjengelig 
på selskapets Internett-sider. Selskapet lanserte engelskspråk-
lige investor relations-sider i 2005.

Aksjekapital og aksjer

Acta Holding ASA hadde per 31. desember 2006 en 
aksjekapital på 45,3 millioner kroner fordelt på 251 683 432 
millioner aksjer, hver pålydende 0,18 kroner. 

Fullmakt til utstedelse av aksjer

Generalforsamlingen i Acta Holding ASA har gitt selskapets 
styre en fullmakt til utstedelse av nye aksjer. Fullmakten er 
gitt på generalforsamlingen 24. mars 2006 og gjelder ut-
stedelse av inntil 25 millioner aksjer pålydende NOK 0,18. 
Fullmakten gjelder i ett år fra dato for vedtakelse.  

01/01/2006 31/12/2006

Volum i tusen (høyre akse)Aksjekurs (venstre akse)
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hvordan de ansatte skal forholde seg i forhold til verdipapir-
markedet. 

Utbyttepolitikk

Selskapets utbyttepolitikk er uendret fra 2005 og tar sikte 
på å utbetale en høyest mulig andel av resultatet etter skatt 
som utbytte, hensyntatt lovkrav og behov for soliditet og 
 likviditet. 

Fra 1. januar 2007 iverksettes nytt kapitaldekningsregel-
verk i Norge på linje med EU-landene. Det nye regelverket 
er basert på hovedprinsippene i Basel-komiteens rapport av 
juni 2004. I hen hold til kapitalforskriftens § 49-2 utsetter 
Acta overgangen til nytt regelverk til 2008.

Overgangen til nytt regelverk vil medføre behov for 
økning av ansvarlig kapital i konsernets verdipapirforetak 
Acta ASA og Acta Asset Management ASA. Økning av 
ansvarlig kapital vil medføre en begrenset reduksjon i 
konsernets utbytte kapasitet. Styret vil i 2007 vurdere 
løsninger som kan øke den  ansvarlige  kapitalen for å 
opprettholde samme utbyttepolitikk.

Styret i Acta Holding ASA har for regnskapsåret 2006 
 fore slått et utbytte på 2,65 kroner per aksje.  

Aksjonærer

Acta Holding ASA hadde 31. desember 2006 1 260 
aksjonærer, en reduksjon på 414 fra året før. Utenlandske 
aksjonærer har økt fra 184 til 209. Antallet norske aksjon-
ærer er redusert fra 1490 til 1051. En oversikt over de 
20 største aksjonærene er vist i egen tabell.

Navn Aksjer Prosent

Spring Capital AS 80 037 094 31,8 %

State Street Bank and Trust Co. 12 669 071 5,0 %

Jan Petter Collier / Sanden 7 299 568 2,9 %

JPMorgan Chase Bank 6 894 552 2,7 %

JPMorgan Chase Bank 6 387 241 2,5 %

JPMorgan Chase Bank 6 238 844 2,5 %

Mellon Bank as  5 067 988 2,0 %

Fortis Global custody services Nv 4 966 200 2,0 %

Bank of  New York, Brussels branch 4 766 120 1,9 %

JPMorgan Chase Bank 4 332 304 1,7 %

Brown Brothers Harriman & Co. 4 000 000 1,6 %

JPMorgan Chase Bank 2 850 278 1,1 %

JPMorgan Chase Bank 2 836 562 1,1 %

Glitnir Banki Hf  2 778 342 1,1 %

The Northern Trust Co. 2 629 122 1,0 %

Banque Franck SA 2 323 565 0,9 %

Bjelland Trading AS 2 320 500 0,9 %

State Street Bank and Trust Co. 2 300 000 0,9 %

Bank of  New York, Brussels branch 2 288 000 0,9 %

Bank of  New York, Brussels branch 2 247 749 0,9 %

20 største aksjonærer 165 233 100 65,7 %

Øvrige aksjonærer 86 450 332 34,3 %

Sum 251 683 432 100,0 % 

 

Figuren nedenfor viser kurs- og omsetningsutvikling for aksjene i Acta Holding ASA fra 1. januar til 31. desember 2006.
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Aksjonærer sortert etter antall aksjer

Aksjonærer Aksjer Prosent Antall Prosent

>1 000 000 197 186 336 78,3 % 42 3,3 %

500 000–999 999 22 097 176 8,8 % 31 2,5 %

250 000–499 999 11 726 272 4,7 % 33 2,6 %

100 000–249 999 9 877 776 3,9 % 62 4,9 %

50 000–99 999 3 640 929 1,4 % 52 4,1 %

1 000–49 999 6 917 998 2,7 % 790 62,7 %

<1 000 236 945 0,1 % 250 19,8 %

Sum 251 683 432 100 % 1 260 100 %



Utenlandsandel

31. desember 2006 utgjorde den totale utenlandsandelen 
123,2 millioner aksjer eller 49,0 prosent, fordelt på 209 
aksjonærer. Ved utgangen av 2005 var den til sammenlign-
ing på 113,8 millioner aksjer eller 45,2 prosent, fordelt på 
184 aksjonærer, mens det ved utgangen av 2004 kun var 6,1 
prosent utenlands andel. Økningen er et resultat av meget 
tilfredsstillende finansielle  resultater og betydelig større vekt 
på investor relations-aktivitet. En oversikt over fordeling per 
land er gitt over.

RISK-regulering

Gjennomgående RISK-beløp for aksjer i Acta Holding ASA 
er fastsatt til:

01.01.1999 kr  0,48
01.01.2000 kr  0,07
01.01.2001 kr  0,34
01.01.2002 kr -0,17
01.01.2003 kr -0,04
01.01.2004 kr  0,00
01.01.2005 kr -1,26
01.01.2006 kr -2,13 

Ved salg/innløsning av aksjer, skal aksjenes inngangs-
verdi/kjøpesum justeres med summen av RISK-beløpene i 
eiertiden. Riskbeløpet er fastsatt for siste gang i 2006 og er 
nå avløst av  aksjonærmodellen for personlige skatteytere.

Finansiell kalender for 2007

4. kvartal delårsrapport 2006 Onsdag 7. februar 2007
Ordinær generalforsamling Torsdag 29. mars 2007
Eks. utbyttedato Fredag 30. mars 2007
Utbyttedato Fredag 13. april 2007
1. kvartal delårsrapport 2007 Tirsdag 24. april 2007
2. kvartal delårsrapport 2007 Onsdag 15. august 2007 
3. kvartal delårsrapport 2007 Onsdag 31. oktober 2007

Kvartalspresentasjonene er planlagt holdt i Felix 
 konferansesenter på Aker Brygge i Oslo. Alle presentasjoner 
er åpne og vil også bli overført på Internett.  

Investorkontakt

Acta ønsker å opprettholde og videreutvikle  selskapets 
gode kontakter med alle aktører i kapitalmarkedene. 
Investor relations-funksjonen utøves av selskapets finans-
direktør Christian Tunge og IR-analytiker Stephan Isom. 
Kontaktopplysninger er gitt nedenfor:

E-post: christian.tunge@acta.no, telefon: 21 00 33 54
E-post: stephan.isom@acta.no, telefon: 21 00 33 53

Internett

Actas delårsrapporter, årsrapport, børsmeldinger,  oppdaterte 
aksjonæroversikter m.m. legges fortløpende ut 
på internettadressen www.acta.no.

AKSJONÆRFORHOLD

vekst. Styret vurderer til enhver tid selskapets behov for soli-
ditet i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil.

Utbyttepolitikk

Selskapets utbyttepolitikk er uendret fra 2005, hvilket 
innebærer at selskapet vil føre en utbyttepolitikk hvor en 
høyest mulig andel av resultatet etter skatt utbetales som 
utbytte, hensyntatt lovkrav og behov for soliditet og likvi-
ditet. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at utbyttet 
for 2006 blir kr 2,65 per aksje. Utbyttepolitikken er rede-
gjort for under kapittelet Aksjonærforhold.

Kapitalforhøyelse og tilbakekjøp av aksjer

Generalforsamlingen i Acta Holding ASA har gitt sel-
skapets styre en fullmakt til utstedelse av inntil 25 000 000 
nye aksjer, hvilket representerer 10 % av utestående aksjer. 
Fullmakten gjelder til 24. mars 2007. På ordinær general-
forsamling foreslås denne erstattet med en ny fullmakt med 
gyldighet ett år og som fortsatt er på 10 % av utestående 
aksjer. Selskapet har ikke fullmakt til tilbakekjøp av egne 
aksjer.

Likebehandling av aksjeeiere 

og transaksjoner med nærstående

Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje 
gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. 
Likebehandling av aksjonærer har også vært sikret ved at 
alle kapitalutvidelser etter børsnotering i 2001 har skjedd 
med fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer. Det eneste 
unntaket har vært for rettede emisjoner mot ansatte. Her 
har imidlertid alle ansatte fått delta på like vilkår og uav-
hengig av posisjon i selskapet.  

Alle datterselskaper er eid 100 %, og det er således ikke 
interessekonflikter med minoritetsaksjonærer. Det har ikke 
vært vesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere, 
styret eller ledelsen. Potensielle interessekonflikter mellom 
styret og disse gruppene blir styrebehandlet.

Fri omsettelighet

Selskapet har ingen eier- eller omsetningsbegrensninger for 
selskapets aksjer.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE.

Norsk anbefaling

“Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse” ble 
første gang utgitt 7. desember 2004 av Norsk Utvalg for 
Eierstyring og Selskapsledelse (NUES). NUES vurderer 
årlig, på bakgrunn av endringer i lover og regler og de erfar-
inger som gjøres med bruken av anbefalingen, behovet for 
oppdatering av den norske anbefalingen. Reviderte anbe-
falinger ble presentert 8. desember 2005 og 28.  november 
2006. Acta vil rapportere i henhold til den enhver tid 
 gjeldende anbefaling og redegjøre for hvordan selskapet har 
innrettet seg i forhold til anbefalingens enkelte punkter. 
I de tilfeller hvor Acta avviker fra anbefalingen, kommen-
teres dette særskilt. Nedenfor følger en gjennomgang av de 
for selskapet mest relevante områdene i anbefalingen. 

Redegjørelse for eierstyring og  selskapsledelse

Styret i Acta Holding ASA vil innrette seg etter anbefal-
ing til eierstyring og selskaps ledelse på alle vesentlige 
områder. Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer samt 
interne retningslinjer for egenhandel og innsidehandel. 
Retningslinjene beskriver lover og regler som gjelder for 
alle ansatte, vikarer og tillitsvalgte, både internt og overfor 
 selskapets interessegrupper. De etiske retningslinjene er 
klart  kommunisert i organisasjonen og definerer hva som er 
ønsket og uønsket opptreden. Selskapets verdigrunnlag er 
redegjort for i årsrapporten, og selskapets etiske retningslinjer 
finnes på våre nettsider www.acta.no. 

Virksomhet

Actas visjon er å være den ledende investeringsråd giveren 
i det nordiske sparemarkedet. Selskapets løfte overfor 
 kundene er ”Jobber hardt for pengene dine”. Visjonen, 
 selskapets mål og strategien for å nå målet er redegjort for i 
mer detalj et annet sted i årsrapporten. Vedtektene til Acta 
Holding ASA er gjengitt i sin helhet i årsrapporten.

Selskapskapital og utbytte

Egenkapital

Konsernets egenkapital per 31.12.06 var på kr 767 mill., 
hvilket utgjorde 52 % av totalkapitalen. Acta har en forret-
ningsmodell som krever relativt lav kapitalbinding, noe som 
også bekreftes ved at investeringsbehovet er lavt ved  organisk 
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Generalforsamling

Gjennom generalforsamlingen er aksjonærene sikret 
 deltakelse i organet som er den øverste myndighet i  selskapet 
og hvor selskapets vedtekter vedtas. 

Innkalling

Generalforsamlingen blir avholdt innen juni måned hvert 
år. I 2007 er datoen fastsatt til 29. mars. Innkalling til 
ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger er uten 
unntak sendt aksjonærene med minimum 14 dagers varsel. 
Konsernets vedtekter fastslår at påmeldingsfristen ikke kan 
utløpe tidligere enn fem dager før avholdelse av generalfor-
samlingen. Det er et mål å legge denne fristen tettest mulig 
opp til møtedato. Selskapets finanskalender blir offentliggjort 
både i børsmelding, på Actas internettsider og i selskapets 
årsrapport. Det legges vekt på at saksdokumentene inne-
holder all nødvendig informasjon, slik at aksjonærene kan 
ta stilling til alle saker som skal behandles. Årsrapporten har 
rutinemessig vært vedlagt innkalling til ordinær generalfor-
samling. Generalforsamlingen holdes vanligvis i selskapets 
lokaler i Stavanger eller i tilknytning til disse. 

Påmelding

Selskapet har praktisert en fleksibel påmeldingsprosedyre. 
Det inviteres til at aksjeeiere kan stemme ved fullmakt og 
legges til rette for at fullmaktene knyttes til hver enkelt sak 
som behandles. Som hovedregel er styreleder, ledelsen, 
inklusiv administrerende direktør, lederen av valgkomi-
teen og revisor til stede. Generalforsamlingen ble ledet av 
uavhengig møteleder i 2006, og selskapet vil vurdere rutiner 
som sikrer fortsatt uavhengig møteledelse. I 2006 ble 
generalforsamlingen avholdt 24. mars, og 43,1 % av den 
samlede kapital var representert. Generalforsamlingsproto-
kollen gjøres tilgjengelig på selskapets internettside. 

Valgkomité

Acta Holding ASA hadde inntil 2005 ikke hatt valgkomité. 
I ordinær generalforsamling 31. mars 2005 fremmet sty-
ret forslag om vedtektsfesting av valgkomité i henhold til 
anbefaling til Eierstyring og Selskapsledelse av 7. desember 
2004. Komiteen består av tre medlemmer med en funk-
sjonstid på to år. Alle medlemmene og leder for komiteen 
blir valgt av generalfor samlingen. Komiteen består av Ulf-
Einar Staalesen (leder), Jan Petter Collier (medlem) og Fred 

Ingebrigtsen (medlem). Sammensetningen av valgkomiteen 
tar sikte på å balansere flere hensyn, blant annet vektlegges 
prinsipper om uavhengighet og habilitet i forholdet mellom 
komiteen og dem som skal velges. Valgkomiteens uavhengig-
het fra styret og ledelsen i selskapet tilsier at innstilling av 
medlemmer til valgkomiteen overfor general forsamlingen 
bør foretas av valgkomiteen selv. Valgkomiteens innstilling 
av medlemmer sendes ut sammen med innkallingen 
til generalforsamlingen. Vedtak om valgkomiteens sammen-
setning skjer med simpelt flertall.    

Bedriftsforsamling og styret 

– sammensetning og uavhengighet

Bedriftsforsamling

Actakonsernet har over 400 ansatte, og majoriteten av 
disse er ansatt i verdipapirforetaket Acta ASA, datterselskap 
av mor selskapet Acta Holding ASA. Hovedregelen tilsier 
da at bedrifts forsamling skal velges, med mindre annet er 
bestemt. I Acta ASA er det imidlertid inngått en avtale 
 mellom de ansatte og selskapet om utvidet styrerepresenta-
sjon. Styret i Acta ASA består av seks medlemmer, hvorav 
tre er ansatt i Acta ASA.

Styret

Styret i Acta Holding ASA består av syv medlemmer.

Valg av styre

Generalforsamlingen velger representantene til styret. Valg-
komiteen utarbeider en innstilling på styremedlemmer i for-
kant av valget. Innstillingen blir sendt aksjonærene  sammen 
med inn kallingen til generalforsamlingen. Vedtak om styrets 
sammensetning skjer med simpelt flertall. Ved valg av nytt 
styre på ordinær generalforsamling i 2007, vil forslaget til 
sammensetning ivareta de forhold som er gitt i anbefalin-
gen med hensyn til uavhengighet av ledelse. Dette betyr at 
minst halvparten av de aksjeeiervalgte medlemmene bør 
være uavhengige av selskapets daglige ledelse og vesent lige 
forretningsforbindelser, minst to av de aksjeeiervalgte med-
lemmene bør være uavhengige av hovedaksjeeierne samt 
at representanter fra den daglige ledelsen ikke bør være 
medlem av styret. Forslaget til sammensetning av styret vil 
også vektlegge mangfold, evne til samarbeid og en balansert 
kjønnsrepresentasjon. Av selskapets syv styremedlemmer er 
tre kvinner.   

Uavhengighet

Acta bestreber uavhengighet mellom aksjonærer, styret og 
administrasjon. Av Acta Holdings styre er ingen ansatt i 
konsernet. To av styremedlemmene har konsulentavtaler 
med selskapet. De to styremedlemmene arbeider i egne 
kontorlokaler separat fra den daglige virksomhet og daglige 
ledelse i Acta. Av de syv styremedlemmene er fem uavhen-
gig av hoved aksjonærene. To av syv styremedlemmer eier 
betydelige aksjeposter i selskapet. Styremedlemmer velges i 
henhold til vedtektene for to år av gangen. Administrerende 
direktør er ikke medlem av styret. 

Styrets arbeid

Styrets oppgaver

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltning av kon-
sernet og for å føre tilsyn med daglig ledelse og konsernets 
virksomhet. Hovedoppgavene består i å delta i utformingen 
av konsernets strategi samt kontrollerende og rådgivende opp-
gaver. Styret ansetter administrerende direktør.

Styreinstruks

Styret har utarbeidet styreinstruks for styret og for den 
daglige ledelsen med vekt på klar intern ansvars- og 
 oppgavefordeling. 

Styrekomiteer

Styret fremmet i 2006 forslag om opprettelse av tre styre-
komiteer, henholdsvis en revisjonskomité, en compli-
ancekomité og en kompensasjonskomité, for å bidra til 
grundig og uavhengig behandling av saker som vedrører 
finansiell rapportering, compliance og godtgjørelse til 
ledende ansatte. De respektive komiteenes oppgaver er listet 
nedenfor.

Revisjonskomiteens oppgaver

•  Forberede styrets kvalitetssikring av konsernets regnskaps-
avleggelse og den finansielle rapportering

•  Vurdere selskapets vesentlige regnskapsprinsipper og 
 vesentlige vurderingsposter

•  Overvåke selskapets internkontroll, selskapets risiko-
styringssystemer og internrevisjon, herunder internrevisjo-
nens planer, og sikre internrevisjonen tilstrekkelig ressurser

•  Ha løpende kontakt med selskapets valgte revisor 

angående revisjon av selskapets delårs- og årsregnskap, 
både på selskaps- og konsolidert nivå

•  Gjennomgå ekstern revisors planer og budsjett
•  Gjennomgå med ekstern revisor og overvåke revisors og 

revisjonsselskapets uavhengighet, herunder andre tjenester 
enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet

Compliancekomiteens oppgaver

•  Komiteen skal bistå styret i å utøve sin kontroll- og 
styrings funksjon, særlig i forhold til at virksomheten i hele 
Actakonsernet drives innen gjeldende lover, regler og 
 retningslinjer

•  Komiteen skal påse at selskapet oppretter og vedlike-
holder interne prosedyrer og instrukser i forhold til de 
lover og regler som gjelder, samt at disse er kommunisert 
til de ansatte

Kompensasjonskomiteens oppgaver

•  Forberede for styret retningslinjer for, og saker om, 
 godtgjørelse for ledende ansatte

•  Andre vesentlige personalrelaterte forhold for ledende 
ansatte

Risikostyring og internkontroll

Konsernet har ikke egen avdeling for internrevisjon. 
Datter selskapet Acta Asset Management ASA engasjerte 
i 2005, og Acta ASA i 2006, KPMG som internrevisor i 
henhold til internkontrollforskriften. Konsernet har utviklet 
gode rutiner og prosedyrer for løpende internkontroll og 
styrekomiteene opprettet i løpet av 2006, vil bidra til økt 
kontroll på konsernets regnskaps avleggelse og finansiell 
rapportering samt overvåking av selskapets internkontroll. 
Bekreftelse av internkontroll gjøres årlig av uav hengig tredje-
part i henhold til internkontrollforskriften.  

Finansiell rapportering 

I tillegg til styremøter, mottar styret månedlige økonomirap-
porter som omtaler selskapets finansielle og  økonomiske 
status.
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Godtgjørelse til styret

Styrehonoraret vedtas av generalforsamlingen og er i sams-
var med godtgjørelser i tilsvarende børsnoterte  selskaper. 
Godtgjørelsen fordelte seg i 2006 med kr 250 000 for 
styrets leder og kr 150 000 for øvrige styremedlemmer. 
Godtgjørelsen er fast og har ingen resultatavhengige ele-
menter. 

Godtgjørelse til ledende ansatte

Konsernledelsen

Konsernledelsen består av 10 personer. Godtgjørelse til 
administrerende direktør fastsettes av styret. Styret  fastsetter 
også retnings linjene for godtgjørelse til øvrige  medlemmer 
av konsern ledelsen, herunder både nivå for fast  avlønning 
og prinsippene for, og omfanget av, bonusordninger. 
Selskapet har ved årsslutt 2006 ingen utestående opsjons-
programmer. Selskapet lanserte i 2005 et lang siktig incen-
tivprogram ("K2") for konsernledelsen, daglige ledere, 
partnere og annet nøkkelpersonell. Incentivene er knyttet til 
resultatoppnåelse og utvikling i kundetilfredshet i perioden 
2005 – 2007. Godtgjørelsen inklusive incentivpro grammet 
er beskrevet i note 3 til Actakonsernets årsregnskap.

Informasjon og kommunikasjon

Selskapet anser det som vesentlig å informere eiere og inves-
torer om konsernets utvikling og økonomiske og finansielle 
status. Det blir lagt vekt på at informasjonen er lik og sam-
tidig. Effektiv kommunikasjon med finansmarkedet sikres 
ved at all vesentlig ny informasjon sendes som børs-melding, 
inklusiv selskapets finansielle kalender med datoer for publiser-
ing av delårsrapporter, general forsamling og utbyttebetaling.  

Det arrangeres åpne investorpresentasjoner i forbindelse 
med fremleggelse av kvartals- og årsresultater. Fra og med 
1. kvartal 2004 har alle presentasjoner av selskapets 
delårsrapporter blitt overført via Internett og kan ses direkte 

eller i ettertid som opptak. Hvert kvartal avholdes det også 
en engelskspråklig telefonkonferanse. Delårsrapporter 
blir kun publisert på engelsk som følge av betydelig uten-
landsk eier andel, 49 % ved utgangen av 2006. Selskapet 
har lagt vekt på å videreutvikle og forbedre internett-
sider med investor  relations-innhold og mottok i 2004 
”Informasjonsmerket” fra Oslo Børs. I 2005 introduserte 
selskapet en fullverdig engelskspråklig versjon. Ytterligere 
forbedringer av disse sidene er foretatt i 2006.

Overtakelse

Styret slutter seg til anbefalingens bestemmelse om at  styret 
ikke uten særlige grunner skal søke å forhindre eller vanske-
liggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet 
eller aksjer, og har forholdt seg til denne. Det eksi sterer 
ikke vesentlige emisjonsfullmakter utover fullmakter som er 
beskrevet i dette kapitlet eller andre mulige tiltak som kan 
benyttes til å vanskeliggjøre eller hindre et eventuelt bud på 
selskapets aksjer. 

Revisor

Revisor deltar på styremøtet som behandler årsregn skapet 
og andre styremøter hvor vesentlige beslutninger i forhold 
til regnskap eller internkontroll skal behandles, og for øvrig 
etter styrets ønske. Revisor redegjør videre årlig i styret for 
arbeidet i forrige regnskaps år og om de forhold som i særlig 
grad har vært gjenstand for oppmerksomhet eller diskusjon 
med ledelsen, samt for organisering og  gjennomføring av 
internkontroll i de operative  datterselskaper. 

Revisor er engasjert på ordinære vilkår for hvert selskap 
i konsernet. Revisor har begrensede oppdrag for konsernet 
utover revisjon og bistand med utarbeidelse og rapporter-
ing av skatte regnskap. Honorarer til konsulentoppdrag er 
 redegjort for i note 4 til Actakonsernets årsregnskap.

Styret i Acta Holding ASA

VEDTEKTER FOR ACTA HOLDING ASA.

Vedtatt på ordinær generalforsamling 31. mars 2005

§  1 Firma og forretningskontor

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Acta Holding ASA. Forretningskontoret er i Stavanger.

§  2 Formål

Selskapets formål er som morselskap å forvalte sine eierinteresser i konsernet, samt all virksomhet som henger naturlig 
sammen med dette.

§  3 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr 45 303 017,76 fordelt på 251 683 432 aksjer à kr 0,18. Aksjene skal være 
registrert i Verdipapirsentralen.

§  4 Aksjeoverdragelse

Ethvert erverv av aksjer i selskapet skal straks meldes til Verdipapirsentralen.

Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført 
i aksjeeierregisteret, eller når han har meldt og godtgjort sitt erverv.   
      
§  5 Styrets sammensetning

Selskapets styre består av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 

§  6 Valgkomité

Selskapets valgkomité består av 3 til 5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. 

§  7 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes av ett styremedlem i fellesskap med enten styrets formann eller administrerende direktør. 
Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.
 
§  8 Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen innkalles av styret. 
Innkalling skjer ved skriftlig henvendelse med minst 14 dagers varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Aksjeeiere 
som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må 
ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme. 

§  9 Stedet for generalforsamlingen

Generalforsamlingen avholdes i Stavanger. Styret kan likevel bestemme at generalforsamlingen skal avholdes 
i Oslo hvis det finner dette hensiktsmessig.

§  10 Generalforsamlingens oppgaver

Den ordinære generalforsamling skal:
1. Godkjenne årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernregnskap og utbytte.
2. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
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DANMARK

København

Østergade 5 – 9 
1100 KØBENHAVN 
Telefon +45 3336 7700

NORGE 

Acta Kapitalforvaltning

Strandveien 18 
1366 LYSAKER
Telefon +47 21 00 13 30

Asker & Bærum

Billingstadsletta 19b/PB 174 
1377 BILLINGSTAD 
Telefon +47 21 00 14 00 

Bergen 

C. Sundtsgate 39 
5004 BERGEN 
Telefon +47 21 00 35 00 

Fredrikstad 

Storgata 10 
1607 FREDRIKSTAD 
Telefon +47 21 00 15 00 

Hamar 

Grønnegata 83 
2317 HAMAR 
Telefon +47 21 00 18 00 

Haugesund 

Haraldsgaten 165/PB 54 
5528 HAUGESUND 
Telefon +47 21 00 34 00 

Kristiansand 

Kirkegaten 1/PB 497 
4664 KRISTIANSAND 
Telefon +47 21 00 17 00 

Lillestrøm 

Tærudgaten 1/PB 1003 
2012 LILLESTRØM
Telefon +47 21 00 19 00

Oslo 

Fjordalléen 16, Aker Brygge/
PB 1787 Vika 
0122 OSLO 
Telefon +47 21 00 10 00 

Oslo Nye 

Fjordalléen 16, Aker Brygge/
PB 1787 Vika 
0122 OSLO 
Telefon +47 21 00 10 00

Stavanger 

Børehaugen 1 
4006 STAVANGER 
Telefon +47 21 00 30 00 

Tromsø 

Storgata 74/PB 510 
9255 TROMSØ 
Telefon +47 21 00 38 00

Trondheim 

Prinsensgate 39 
7011 TRONDHEIM 
Telefon +47 21 00 37 00
 
Tønsberg 

Farmannsveien 3/PB 2319 
3103 TØNSBERG 
Telefon +47 21 00 16 00 

Ålesund 

Grimmergata 5/ PB 827 Sentrum 
6002 ÅLESUND 
Telefon +47 21 00 36 00 

Acta Holding ASA 

Børehaugen 1 
4006 STAVANGER 
Telefon +47 21 00 30 00

SVERIGE 

Borås 

Västerlånggatan 24  
503 30 BORÅS  
Telefon +46 (0)33-126840   

Bromma

Gustavslundsvägen 135
167 51 BROMMA
Telefon +46 (0)8-57944870

Danderyd

Svärdvägen 19
182 33  DANDERYD 19
Telefon +46 (0)8-57944970

Gävle  

Norra Kungsgatan 11  
803 20 GÄVLE  
Telefon +46 (0)26-660678  

Göteborg  

Barlastgatan 2  
414 63 GÖTEBORG  
Telefon +46 (0)31-425210  

Halmstad  

Storgatan 18  
302 43 HALMSTAD  
Telefon +46 (0)35-127390  

Helsingborg 

Drottninggatan 13, 6 tr 
252 80 HELSINGBORG 
Telefon +46 (0)8-579 443 40 

Jönköping  

Brunnsgatan 20  
553 17 JÖNKÖPING  
Telefon +46 (0)36-160130  

Karlstad  

Älvgatan 5  
652 25 KARLSTAD  
Telefon +46 (0)54-156960  

Kristianstad  

Östra Storgatan 40  
291 31 KRISTIANSTAD  
Telefon +46 (0)44-106570  

Kungsbacka  

Borgmästaregatan 5 
434 32 KUNGSBACKA  
Telefon +46 (0)8-579 443 60 

Linköping  

Platensgatan 10 B  
582 20 LINKÖPING  
Telefon +46 (0)13-130190  

Lund 

Lilla Fiskaregatan 4 
222 22 LUND 
Telefon +46 (0)8-579 443 80 

Malmö  

Stortorget 9  
211 22 MALMÖ  
Telefon +46 (0)40-300720  

Norrköping  

St Persgatan 105
602 33 NORRKÖPING 
Telefon +46 (0)11-36579
  
Stockholm  

Kungsgatan 8  
111 43 STOCKHOLM  
Telefon +46 (0)8-57944000  

Uppsala  

St: Persgatan 21  
753 20 UPPSALA  
Telefon +46 (0)18-100670  

Västerås  
Stora gatan 42  
722 12 VÄSTERÅS  
Telefon +46 (0)21-128870 

Örebro  
Vasagatan 10 
702 10 ÖREBRO  
Telefon +46 (0)19-260 300 

Tromsø

Trondheim

Lillestrøm

Ålesund

Bergen
Acta Kapitalforvaltning

Stavanger/Hovedkontor

Haugesund

Kristiansand

Tønsberg Fredrikstad

Asker

Stockholm

Danderyd

Bromma

Gävle 

Uppsala

Göteborg

Halmstad

Kungsbacka

Karlstad

Linköping

Västerås 

Jönköping

Borås

Malmö

Lund

Kristianstad
Helsingborg

København

Hamar

Oslo/Oslo Nye

Örebro

Norrköping

FASTE KONTORER.

Actas hovedkontor: Børehaugen 1, 4006 Stavanger. Telefon +47 21 00 33 00. Telefaks +47 21 00 33 65.
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