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et raskt  
OverbLIkk     
En kort innføring i ODIM som selskap,  
finansielle resultater og strategisk retning.

uNDer  
OverfLateN       
Et mer inngående innblikk i ODIMs strategi,  
finansielle situasjon og virksomhetsområder.

ODIm 2008   
et DypDykk   
For de med en dypere interesse for ODIM;  
årsberetning, regnskap og noter.    

8Hvordan bruke årsrapporten
Vi har delt opp denne rapporten i tre deler slik at du raskt kan finne den informasjonen du  
leter etter, enten om du vil ha et raskt overblikk eller om du vil gå dypt inn i materien.



8Fjernstyrt for sikre og effektive operasjoner
ODIMs kontrollsystemer er en sentral del av våre  
leveranser. Fjernstyrte løsninger med intuitivt gode 
brukergrensesnitt bidrar til at håndteringssystemene 
fungerer på en sikker måte både overfor mannskap 
og utstyr. Fra operatørstolen kan utvalgte opera- 
sjonener på bakdekk fjernstyres.
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8ODIM er en kunnskapsintensiv virksomhet preget av spesialiserte og engasjerte medarbei-
dere. Derfor har vi valgt begrepet ”Deep Knowledge” for å beskrive ODIM og vår kompetanse.

Vår kompetanse gir seg utrykk i to viktige konkurransefordeler: For det første har vi unik 
kunnskap om automatiserte håndteringssystemer. For det andre har vi inngående kjennskap til 
våre kjernemarkeder, og vi opererer hovedsaklig i de delene av verdikjeden hvor verdiskapingen 
er størst. Dette representerer summen av over 35 års erfaring fra bransjen, og er vårt utgangs-
punkt for å satse videre mot det svært lovende dypvannsmarkedet.

Dette er ODIm

autOmatIserte 
HåNDterINgs
system 
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vår vIrksOmHet

servIce på tvers I  
OffsHOre INDustrIeN
8ODIM er i dag en global teknologileder innen sikre og automatiserte håndteringsløsnin-
ger for det internasjonale offshore- og marinemarkedet. Sammen med kunden skaper vi 
verdier gjennom kreative løsninger som effektiviserer og forbedrer kundens egne operas-
joner. Vi har 35 års erfaring innen Seismic-segmentet, og er fremst i verden på kabel-
håndterings-løsninger. Gjennom våre datterselskaper i Nord-Amerika har vi også en solid 
posisjon i forsvarsmarkedet. I tillegg til etablerte markedsnisjer satser ODIM tungt på det 
meget lovende dypvannsmarkedet, der vi har mulighet til å ta en unik posisjon gjennom 
vår ODIM CTCU®-teknologi.

8Vår inngående forståelse av teknologi og behov i markedet gir oss et godt grunnlag for å 
utvikle tilgrensende produkter. Vi forbedrer kjerneteknologien vår i markeder der vi har en 
sterk posisjon i dag, og utreder nye anvendelsesområder og introduserer teknologien i mindre 
utviklede markeder. Vi ser potensialet i vår teknologi som kompletterende systemløsninger.

8Omsetningen i konsernet økte fra 1.416,8 millioner kroner i 2007 til 2.136,5 millioner  
kroner i 2008, en økning på 50,8 prosent. 

EBITDA økte med 65,7 prosent, til 397,9 millioner kroner i 2008 (2007: 240,1 millioner kroner). 
EBITDA-marginen for året endte på 18,6 prosent (2007: 16,9 prosent), mens netto resultat 
ble 245,1 millioner kroner (2007: 200,5 millioner kroner), hvilket er det beste resultat 
noensinne oppnådd i ODIM konsernet. 

Ordrereserven er økende og ved utgangen av 2008 ligger denne på rekordhøye 2.307 mil-
lioner kroner.

 

Synergier på tvers av markedene

Resultat 2008
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8 Endring av segment navn 
Etterspørselen etter automatiserte håndteringssystem 

for kjernekraftverk er identifisert som et betydelig 

vekstpotensial for ODIM.  

Oppkjøpet av canadiske Numet Engineering Ltd. (ODIM 

Numet) i andre kvartal etablerer et solid fundament og 

en vekstplattform for ODIMs målsetting om å bli en  

ledende leverandør av automatiserte håndterings- 

systemer i det raskt voksende kjernekraftmarkedet.

Kombinert med ODIMs eksisterende portefølje i  

markedssegmentet Nuclear Facilities Support vil  

oppkjøpet  av ODIM Numet og deres portefølje markant  

styrke konsernets satsing og bredde i  kjerne- 

kraftmarkedet, og segmentet har nå fått navnet  

Nuclear Power.

Ut over navneendringen har ikke dette innvirkning på 

konsernets segment rapportering.



1.581,2 
millioner kroner
Omsetningen innen Offshore Service Vessels steg 
med 49,6 prosent til 1,581.2 millioner kroner i 2008, 
mens EBITDA endte på 329,7 millioner kroner (2007: 
197,1 millioner kroner). EBITDA-marginen steg der-
med fra 18,7 til 20,9 prosent i løpet av fjoråret.

135,1 
millioner kroner
Omsetningen for Naval & Power ble 135,1 millioner 
(2007: 109,4 millioner kroner), EBITDA ble 27,8 milli-
oner kroner (2007: 23,5 millioner kroner), mens 
EBITDA-marginen for året endte på 20,6 prosent 
(2007: 21,5 prosent).

420,2 
millioner kroner
Omsetningen innen Subsea & Deepwater Installation 
utgjorde 420,2 millioner kroner i 2008, mot 250,8 milli-
oner kroner året før. EBITDA endte på 40,4 millioner 
kroner (2007: 19,5 millioner kroner), mens marginen 
ble 9,6 prosent (2007: 7,8 prosent).

  after saLes & servIce
8ODIM satser tungt på å utvikle et sterkt internasjonalt nettverk som kan tilfredsstille  
kundenes behov for service, oppgradering, reservedeler og opplæring. After Sales & Service 
sin omsetning og marginer er inkludert i virksomhetsområdenes nøkkeltall over.

  OffsHOre  
  servIce 
  vesseLs
8Virksomhetsområdet Offshore Service 
Vessels består av markedssegmentene 
Seismic, Offshore Supply og Oceanographic. 
Offshore Service Vessels har vært ODIMs 
hovedaktivitet siden 1974.

  NavaL & 
  pOwer
  
8Virksomhetsområdet Naval & Power  
består av markedssegmentene Airborne & 
Shipboard og Nuclear Power. Denne delen 
av ODIMs virksomhet er samlet under ODIM 
Inc. som leder konsernets operasjoner i 
Nord-Amerika.

  subsea &  
  Deepwater  
  INstaLLatION
8Virksomhetsområdet Subsea & Deepwater 
Installation består av markedssegmentene 
Subsea & Deepwater Installation og Well  
Intervention & Drilling. Dette er ODIMs viktigste 
markedssegmenter for den videre satsingen 
mot det svært lovende dypvannsmarkedet.

vIrksOmHetsOmråDer sIDe 2241

kONtakt Og servIce på tvers av segmeNter sIDe 4245

fINaNsIeLL aNaLyse sIDe 1821
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”Vår strategi er tuftet på 
oljeselskapenes behov for 
effektivitetsfremmende 
teknologi for å redusere 
kostnader, miljøutslipp, 
samt øke sikkerheten for  
personell og infrastruktur.”

8Jogeir Romestrand
Konsernsjef ODIM ASA
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stØ kurs I  
stOrmfuLLe farvaNN 
82008 var et ekstraordinært år, der første 
halvdel var preget av stor aktivitet og optimis-
me. Da opplevde vi en kraftig oppgang i oljepri-
sen med prisrekord i juli på 147 dollar per fat, 
en høy lete- og produksjonsaktivitet og ytterli-
gere investeringer innen Seismic. Høsten var i 
betydelig grad preget av den internasjonale  
finanskrisen og økende pessimisme. Med kraf-
tig oljeprisfall, lavere ordreaktivitet og vanske-
lige finansieringsforhold for mindre og uavhen-
gige aktører har den finansielle uroen fått 
betydning for ordreinngangen vår på kort sikt. 
Det er fremdeles vanskelig å spå hvor lenge de 
stormfulle tidene i verdensøkonomien vil vare, 
og i hvilken grad dette vil påvirke oss. 

Vi ser en avskalling av spekulative prosjekter, 
og kundene bruker lenger tid enn vanlig på 
sine beslutninger. I takt med oljeprisfallet og 
påfølgende investeringskutt blant oljeselska-
pene ser vi at det blir høye bølger innen oljeser-
vice også i 2009, men på grunnlag av de lang-
siktige fundamentale utfordringene vil ODIMs 
mål og strategier ligge fast. 

Konsernets omsetningsmål for 2008 på to mil-
liarder kroner ble nådd med god margin, og 
selv om vi endte opp noe under den oppjuster-
te målsettingen om en omsetning på 2,2 milli-
arder kroner, ble året sett under ett meget bra. 
Nok en gang klarte vi å øke marginen, og fjorår-
et endte med en EBITDA-margin på solide 18,6 
prosent. Dette viser at ODIM lykkes i å levere 
avanserte og unike løsninger fremfor kopier av 
konkurrentenes.

I fjor tok ODIM også viktige grep i forhold til ut-
videlse av vårt internasjonale nettverk. Vi byg-
get kompetanse og kapasitet innen det inter-
nasjonale salgsnettverket, og tok inn en ny 
leder med ansvar for salg og markedsføring 
globalt inn i konsernledelsen. Vi utvidet  
servicenettverket i Norge, Asia og Brasil, som 
er viktig for våre ambisjoner for virkssomhets- 
området After Sales & Service. Gjennom  
oppkjøpet av Numet Engineering i Canada  
styrket vi markedsnettverket rettet mot den 
vekstkraftige kjernekraftindustrien i Nord-
Amerika. Sist, men ikke minst; vi fulgte bud-
sjett og tidsplan for etablering av vårt nye  
anlegg for montering og testing i Vietnam.  
Anlegget skal stå ferdig april 2009, og vil tilføre 
ODIM verdifull kapasitet og fleksibilitet i i tiden 
fremover.

Etter en lovende periode fra begynnelsen av 
året og frem til sommeren, der ODIM kapret en 
rekke store ordrer innen Seismic og en presti-
sjekontrakt innen dypvannsområdet, ble andre 

halvår langt roligere. Gjennom høsten opplevde 
ODIM at en rekke planlagte dypvannsprosjekter 
ble utsatt som følge av sterkt fallende oljepris 
og uro i finansmarkedene.

Til tross for markedsuro og et sannsynlig fall i 
oljeinvesteringene i 2009, mener vi at de lang-
siktige markedsdriverne for vår bransje er  
intakte. En fallende reserveerstatningsrate er 
oljeindustriens største utfordring. Over de  
seneste fem årene har den prosentvise  
veksten i investeringene vært tosifret. Likevel 
har produksjonsveksten utenfor OPEC falt.  
Når veksten i verdensøkonomien omsider tar 
seg opp igjen, så vil energietterspørselen og  
oljeprisen ta seg opp igjen, noe som vil bedre 
vekstgrunnlaget for ODIM.

Tendensene viser at investeringene blir kanali-
sert til stadig mer marginale og utilgjengelige 
områder etter hvert som ressursene tappes i 
de mer tilgjengelige områdene. Antall dyp-
vannsbrønner ventes derfor å stige i årene 
fremover. ODIM er godt posisjonert for denne 
utviklingen, spesielt med teknologi rettet mot 
dypvannsområder. Vår strategi er tuftet på ol-
jeselskapenes behov for effektivitetsfremmen-
de teknologi for å redusere kostnader, miljøut-
slipp, samt øke sikkerheten for personell og 
infrastruktur.

I dagens markedsregime opplever vi lengre  
beslutningsprosesser selv om kundenes pro-
sjektplaner og tidsfrister ofte er uforandret. 
Det betyr at tiden fra signering av kontrakt 
fram til levering  er betydelig redusert, med 
krav om svært effektiv prosjektgjennomføring. 
ODIM har kuttet ledetidene betraktelig, og på 
enkelte prosjekt kan vi i dag redusere ledetiden 
med 50 prosent. Dette er et konkurransefor-
trinn som gir både ODIM og våre kunder mulig-
het til å vurdere prosjektene grundigere, og 
evaluere risiko mer detaljert før kontrakts- 
inngåelse.

ODIM har introdusert et relativt omfattende 
program for kostnadsreduksjon for å tilpasse 
oss de nye markedsforholdene. Vi reduserer 
våre kapasitetskostnader, søker optimal utnyt-
telse av kompetansen på tvers i konsernet, og 
vi reforhandler betingelser overfor leverandø-
rer. Vi ser en forståelse i industrien om at alle 
parter nå bør bidra til reduksjon av kostnader.

Det er vanskelig å spå hvor lenge den stormful-
le perioden i verdensøkonomien vil vare, og i 
hvilken grad dette vil påvirke oss. Det som 
imidlertid er på det rene er at ODIM har finansi-
ell styrke til å stå gjennom mer utfordrende ti-
der, vi har operasjonell fleksibilitet til å tilpasse 
oss, og vi har teknologien som gir oljeselskape-

ne og deres kontraktører overbevisende argu-
menter for å velge nettopp ODIM som leveran-
dør. Våre løsninger bidrar i betydelig grad til å 
øke effektiviteten og sikkerheten, og reduserer 
kostnader for våre partnere. 

ODIM mener det største langsiktige markeds-
potensialet ligger i konsernets dypvannsvirk-
somhet. Derfor vil vårt målrettede arbeid med 
å kommersialisere verdiøkende og teknologisk 
avanserte dypvannskonsepter bli intensivert i 
2009. Vi har satt på flere folk, og satser mer 
ressurser enn noensinne for å erobre kontrak-
ter innen eksempelvis dypvannsinstallasjon, 
ankerhåndtering og brønnintervensjon de  
nærmeste par årene.

Med utgangspunkt i vår ODIM CTCU®-teknologi 
har ODIM en rekke unike automatiserte hånd-
teringssystemer for dypvannsmarkedet. Siste 
skuddet på stammen er ODIM Smart AHTS™ 
som utgjør neste generasjons ankerhåndte-
ringssystem. Gjennom en kraftig forbedring av 
sikkerhet og kostnadseffektivitet, og betydeli-
ge reduksjoner i miljøutslippene, gir konseptet 
alle svar på oljeselskapenes behov for et kvan-
tesprang innen forankring av rigger på alle  
havdyp.

ODIM satser på tett oppfølging av kundene, og 
bygger derfor opp et internasjonalt nettverk 
innen salg, gjennomføring og service. Alle olje-
regioner er av interesse, men vi har en spesiell 
fokus på Asia og Brasil. I fjor økte vi satsningen 
i Asia-regionen, og i 2009 vil denne satsningen 
bli videreført. I lys av de mange spennende 
dypvannsfunnene utenfor kysten av Brasil, vil 
en rekke utbygginger på dypt vann finne sted  
i denne regionen. Vi skal derfor utvide vår til-
stedeværelse i Brasil. 

I ODIM har vi stor tro på det vi har satt oss som 
mål; å bli kundens viktigste partner i deres kri-
tiske operasjoner. Vi skal blant annet være den 
ledende leverandør av unike og automatiserte 
håndteringssystemer for operatører på dypt 
vann. Vi er forberedt på at vi også gjennom 
2009 må kunne endre oss for å stå bedre rus-
tet til å nå målet, men på grunnlag av de lang-
siktige fundamentale markedsforholdene lig-
ger hovedstrategien fast. Vi mener at en stø 
kurs i dagens stormfulle farvann vil bidra til å 
forme en lang og lønnsom fremtid for ODIM.

«På grunnlag av de langsiktige fundamentale  
utfordringene vil ODIMs mål og strategier ligge fast».
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HØyDepuNkteråret 2008
Q1: 
Seismikk kontrakter
ODIM undertegner en kontrakt med  
Eidesvik Seismic Vessels for leveranse av 
automatiserte håndteringssystem for 3D 
seismikk til CGG Veritas/Eidesvik-gruppe-
ringen. Kontraktsverdien utgjør 190 millio-
ner kroner, og gjelder leveranser for to 
seismikkfartøyer som skal bygges ved  
Ulstein Verft.

ODIM mottar en ordre verdt om lag 100 
millioner kroner av seismikkselskapet  
Eastern Echo. Ordren omfatter en opp- 
gradering av seks fartøy som er under  
bygging. Eastern Echo signerte sine første 
ordrer hos ODIM i mars 2007, og selskapet 
har, inkludert denne siste ordren, bestilt 
automatisert håndteringsutstyr fra ODIM 
for nærmere 500 millioner kroner.

Andre kontrakter
ODIM tildeles også en rekke andre kon-
trakter innen andre segmenter, blant  
annet på salg av ODIM AHF™ (Anchor 
Handling Frame), en aktiv hiv kompen-
sert ODIM ABAS™ kran, ODIMs integrerte 
hai-kjefter og tauepinner ODIM CWHU™ 
(Chain and Wire Handling Unit), og flere 
ODIM LARS™ (Launch And Recovery Sys-
temer) for fjernstyrte undervannsfartøy. 

Q2: 
ODIM tildeles største ordre noensinne
Den største ordren som noensinne er til-
delt ODIM er en seismikk kontrakt til 425 
millioner kroner. Kontrakten gjelder leve-
ranse av automatiserte håndteringsløsnin-
ger til i alt seks nye 3D seismikkfartøy 
samt opsjon for ytterligere to fartøy. Utsty-
ret skal leveres fra 2009 og fremover.  Av-
talen bekrefter ODIMs  sterke posisjon 
innen markedet for automatiserte håndte-
ringsløsninger for seismikkfartøy. 

Viktig gjennombrudd for en ny generasjon 
ankerhåndteringssystem fra ODIM
ODIM er tildelt en kontrakt av Maersk Sup-
ply Service for en ny type robotisert anker-
håndteringsløsning ODIM RAHS™. Kontrak-
ten har en verdi på om lag 50 millioner 
kroner, og representerer det første kom-
mersielle salg av en helt ny generasjons 
fjernstyrt ankerhåndteringssystem der 
ODIM tar i bruk robot-teknologi. Kontrakten 
kommer som et resultat av et godt og 
langsiktig utviklingssamarbeid mellom det 
danske rederiet, det norske oljeselskapet 
StatoilHydro, Innovasjon Norge og ODIM. 
Samarbeidet ble initiert av daværende  
Statoil i 2004, og var drevet av oljeselska-
pets mål om å redusere eksponeringen av 
personell under risikofylte operasjoner om 
bord i ankerhåndteringsfartøyer.

ODIM kjøper Numet og etablerer vekst-
plattform innen kjernekraft 
Kombinert med ODIMs eksisterende porte- 
følje innen automatiserte håndterings-
systemer for kjernekraftindustrien vil 
oppkjøpet av Numet danne et solid  
fundament for ODIMs målsetting om å bli 
en ledende leverandør av automatiserte 
håndteringssystemer i det raskt voksende 
kjernekraftmarkedet. 

Kontrakter i Asia
ODIM inngår dette kvartalet flere kontrak-
ter med asiatiske kunder. Blant annet til-
deles en kontrakt av Zhejiang Shipbuilding 
(Sinopacific Group) i Kina til en verdi av 52 
millioner kroner for levering av fire auto-
matiserte håndteringssystemer for fjern-
styrte undervannsfartøyer (ROV), eller 
ODIM LARS™ (Launch And Recovery  
System), samt to ODIM ABAS™ dekkskraner. 
Systemene skal skal installeres på to IMR-
fartøy (inspection, maintenance and re-
pair) som er under bygging for Neptune 
Offshore i Fosnavåg, Norge.

I tillegg inngår selskapet en kontrakt på 
32 millioner kroner for to 20 tonns aktiv 
hiv kompenserte ODIM ABAS™ kraner til 
Ezra Marine Services Pte Ltd i Singapore, 
samt en ny kontrakt med kinesiske China 
Oilfield Services Limited (COSL) for leve-
ranse av automatiserte håndteringssys-
tem til et 12 streamer seismikkfartøy. 
Kontraktsverdien er på i overkant av  
90 millioner kroner.

NØkkeLtaLL

[MILLIONER KRONER] 2008 2007 2006 2005 2004

Driftsinntekter 2136,5 1 416,8 878,6 347,1 162,1
Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 397,9 240,1 123,6 35,7 10,6
Driftsresultat  (EBIT) 319,1 189,8 106,5 33,3 7,9
Resultat før skatt 350,2 206,3 109,8 29,4 6,4
Resultat etter skatt 245,1 200,5 106,2 31,4 3,5

Ordrereserve 2 307 2 070   1 226   357  106

[KRONER]

Resultat pr, aksje 1) 5,27 4,48   2,40   0,87 0,10
Kontantstrøm pr, aksje 2) 5,26 5,16   5,30   0,45 (0,83)
Egenkapital pr, aksje 3) 17,44 10,04   5,47   3,02 0,62
Egenkapitalandel 4) 46,3 % 36,5 % 36,3 % 46,4 % 21,3 %
Likviditetsgrad 5) 1,47 1,15   1,39   1,77 1,21
Rentabilitet på sysselsatt kapital 6) 47,6 % 53,1 %   48,1 %  25,8 % 12,7 %
Egenkapitalrentabilitet 7) 38,5 % 57,9 %   56,6 %   40,4 % 17,0 %
Antall ansatte pr 31.12 813 577  337  183 155
Sykefravær 3,77 % 3,09 % 3,11 % 3,76 % 4,84 %

1) Årets resultat etter skatte utbytte/ 
tidsglidende gjennomsnitlig antall  
aksjer i perioden

2) Netto kontantstrøm fra opera sjonelle 
aktiviteter/tidsglidende gjennom- 
snittlig antall aksjer i perioden

3) Egenkapital/antall aksjer ved  
periodens slutt

4) Egenkapital/Totalkapital
5) Omløpsmidler/kortsiktig gjeld
6) Resultat før skatt + renteutgifter/ 

gjennomsnittlig (totalkapital –  
kortsiktig rentefri gjeld)

7) Årets resultat etter skatt/gjennom-
snittlig egenkapital
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HØyDepuNkter Tildeles subsea- og dypvannskontrakt 
ODIMs segment  Subsea & Deepwater  
Installation tildeles en kontrakt av Havila 
Ships til en verdi av 74 millioner kroner for 
en aktiv hiv kompensert kran med en løfte-
kapasitet på 150 tonn, samt fire ODIM 
LARS™.  Kontrakten representerer et hygge- 
lig gjennombrudd for ODIM ABAS™ 150 
tonns aktiv hiv kompenserte kraner. 

Q3:
Stor ODIM CTCU®-kontrakt med  
Havila Shipping
Det norske offshore shipping selskapet Havi-
la Shipping tildeler ODIM en kontrakt på om 
lag 100 millioner kroner for levering av et 250 
tonns ODIM CTCU® (Cable Traction Control 
Unit) fibertau system for undervannsinstalla-
sjoner, samt to ODIM LARS™ systemer. Det 
250 tonns ODIM CTCU®-systemet som skal 
leveres til Havila Shipping er det tredje slike 
ODIM leverer, og også det største. I 2006 le-
verte ODIM en 50 tonns ODIM CTCU® til Sub-
sea 7, og i 2007 inngikk selskapet en kon-
trakt for levering av et 125 tonns system til 
Aker Oilfield Services i 2009.

ODIM styrker tilstedeværelsen i Asia 
ODIM undertegner en ny kontrakt med ki-
nesiske BGP for leveranse av automatiser-
te håndteringssystem til et 12 streamer 
seismikkfartøy. Kontraktsverdien er på 80 
millioner kroner, og er den andre kontrakten 
ODIM har inngått med BGP. 

Som en sentral del av ekspansjonsplanene i 
Asia er ODIM i ferd med å etablere et nytt 
kontor i Shanghai, Kina. ODIM ser et betyde-
lig potensial i Kina. Landet er i dag blant  
verdens største skipsbyggernasjoner, samti-
dig som olje- og offshorerelatert virksomhet 
stadig bygges ut. I tillegg til å levere direkte 
til dette nettverket ser ODIM også et godt 
potensial i å forsyne egne nettverk i  
Vietnam og i Europa fra nettopp Kina. 

Hever omsetningsmål for 2008
ODIM opplever i denne perioden en enorm 
etterspørsel for ODIM sine system og anser 
det som hensiktsmessig å heve omset-
ningsmål for 2008 etter rekordkvartal. En 
rekordstor ordreinngang på 969 millioner 
kroner anført av et sterkt kvartal for Seis-
micsegmentet, bringer ordrereserven til ny 
historisk toppnotering på 2.629 millioner 
kroner ved utgangen av andre kvartal.  Det 
sterke resultatet er primært drevet av den 
høye aktiviteten i offshore sektoren. 

Tildeles ordre for 62 millioner kroner i 
Nord-Amerika
ODIM tildeles gjennom sitt virksomhetsom-
råde Naval & Power flere mindre kontrakter 
med en totalverdi på om lag 62 millioner 
norske kroner. Kontraktene er tildelt de to 
nord-amerikanske selskapene ODIM Spec-
trum og ODIM Numet. Sistnevnte ble inn-
lemmet i ODIM 30. april 2008. Gjennom 
sine datterselskaper i Nord-Amerika har 
ODIM en solid posisjon innen forsvarsmar-
kedet og kjernekraftmarkedet. 

Q4: 
ODIM tildeles nye kontrakter i Kina 
ODIM tildeles en kontrakt for to avanserte 
dypvannskraner til en samlet verdi på om 
lag 95 millioner kroner. Kontrakten er til-
delt av Zhejiang Shipbuilding, som er et 
datterselskap av Sinopacific Shipbuilding 
Group. ODIM skal levere to 150 tonns ODIM 
ABAS™ dypvannskraner med aktiv hiv-
kompensering som gjør det mulig å bruke 
utstyret under harde værforhold. Kranene 
skal installeres på to avanserte subsea far-
tøy av typen Ulstein SX130 som er under 
bygging ved Zhejiang Shipbuilding i Kina 
for Neptune Offshore. 

ODIM inngår kontrakter for om lag 35  
millioner kroner av kinesiske BGP CNPC. 
Kontraktene gjelder to utstyrspakker for 
automatisert håndtering av 2D seismikk 
samt kraner til et fartøy med 12 streamers 
konfigurasjon.

ODIM har i løpet av de seneste par årene 
gradvis bygget opp aktiviteten i Asia, og i 
løpet av 2008 er satsingen i Asia aksele-
rert. ODIMs videre målsetting i Kina er å  
utvide kundegrunnlaget ytterligere. I tillegg 
vil det bli viktig å videreutvikle eksisterende 
kundemasse.

ODIM tilfører verdifull elektrokompetanse 
innen ettermarked og service
Gjennom oppkjøpet av Sunnmøre Elektro 
tilfører ODIM verdifull elektrokompetanse 
innen ettermarked og service. Oppkjøpet 
representerer et viktig steg for å videreut-
vikle virksomhetsområdet After Sales & 
Service. Oppkjøpet styrker tjenestetilbudet 
innen et av ODIMs største vekstområder, 
og bidrar til at ODIM kan påta seg større og 
mer komplekse serviceoppdrag for opp-
dragsgivere i offshoreindustrien. 

Offshore Supply kontrakter 
ODIM undertegner Offshore Supply kontrak-
ter til en samlet verdi på 38 millioner kroner. 
Leveringen omfatter blant annet to ODIM 
AHF™ til K-line som bygger ved STX Norway 
Offshore (Langsten), og en ODIM LARS™ til 
en internasjonal subsea kunde. ODIM AHF™ 
er en unik løsning som forenkler, effektivi-
serer og øker sikkerheten ved arbeid på 
bakdekket til et ankerhåndteringsfartøy. 
ODIM var tidlig ute med slike løsninger, og 
med til da 17 solgte ODIM AHF™ og 56  
solgte ODIM LARS™ har ODIM etablert  
tydelige industristandarder på moderne  
offshore fartøy.

Et solid år
ODIM opplevde 2008 som et solid år, med 
beste resultat noensinne. Ordrereserven 
utgjorde 2,3 milliarder kroner pr 31. de-
sember etter en ordreinngang på 322 milli-
oner kroner i fjerde kvartal 2008. 

årLIg utvIkLINg 
OMSETNING EBITDA
MILLIONER KRONER MILLIONER KRONER
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8 ODIm ctcu®  
Bildet viser ODIM sin 125 tonns ODIM CTCU® som 
bygges for Aker Oilfield Services til bruk for ned- 
setting av subsea installasjoner for det statlige  
brasilianske oljeselskapet Petrobras.

8I forhold til dimensjon er fibertau like 
sterkt som stålwire, mens vekten på tauet  
i luft er om lag en tiendedel av stålwiren.  
I vann er tyngden på fibertauet praktisk talt 
nøytral. Det betyr at lettvekts fibertau har 
en betydelig forbedret nyttelast og når de 
største havdyp, mens stålwire og kjetting i 
praksis støter på dybdebegrensninger før 
2000 meter, blant annet på grunn av økt 
dødvekt og redusert stabilitet på fartøyet. 
Med sin lave egenvekt gjør fibertau det  
mulig å benytte vinsjer og håndterings- 
utstyr med langt mindre kraftbehov og  
dimensjoner enn ved stålwire. Dette redu-
serer energiforbruket, og gjør det mulig  
å benytte mindre fartøy eller rigger til  
samme jobben.

Side 10 // under overflaten



Strategi .....................................................................12

Et globalt tilbud .......................................................16

Finansiell analyse....................................................18

Virksomhetsområder .............................................22
Offshore Service Vessels
Naval & Power
Subsea & Deepwater Installation
After Sales & Service

uNDer 
OverfLateN

under overflaten // Side 11



ODImstrategIeN

suksess fOr kuNDeN 
skaper varIge  
kONkurraNse 
fOrtrINN

8ODIMs overordnede ambisjon er å gjøre våre kunder 
mer effektive i sine operasjoner gjennom bruk av automa-
tiserte håndteringssystemer. Gjennom avanserte, unike og 
proprietære teknologiske løsninger utviklet i nært samar-
beid med sentrale premissgivere skal ODIM være en aktiv 
partner for våre kunder. ODIMs løsninger utvikles i en verdi-
kjede der de timeintensive operasjonene settes bort til  
kostnadseffektive spesialister, mens ODIM selv tar hånd 
om mer avanserte operasjoner med høyt teknologiinnhold.

8Da ODIM ble etablert i 1974 var strategien 
klar: Å utvikle egne unike løsninger som ikke 
var kopier av konkurrentenes produkter. 
Med en historisk og geografisk nærhet til 
havet var det naturlig for ODIM-gründerne å 
starte med utstyr og service til fiskeflåten, 
for så å utnytte erfaringer og kompetanse 
fra dette området da oljealderen nådde  
Norge. 

På mange måter er ODIM-strategien den 
samme i dag som den var i 1974. ODIM øn-
sker å oppnå en posisjon som den viktigste 
samarbeidspartneren for kundene. Det skal 
være naturlig for våre kunder å benytte au-
tomatiserte håndteringssystemer fra ODIM 
for å kunne utføre de mest kritiske opera-
sjonene på den mest lønnsomme måten.

ODIM skal tilby unik teknologi i nisjer, og 
som skaper verdier for våre kunder. For å ta 
en ledende posisjon innen en nisje må vi 
kunne tilby unik teknologi eller være spesi-
elt gode på å tilfredsstille behovene i nisjen. 
Ved å integrere flere produkter som en hel-
hetlig løsning går vi fra å tilby unike enkelt-
produkter til unike systemløsninger. Ved å 
øke funksjonaliteten til et unikt produkt, og 
ved å spe på med flere unike løsninger tilbyr 
vi mer helhetlige løsninger. Vi utvider vår 
nummer 1 posisjon og skaper ytterligere 
verdier for kunden. 

Et godt eksempel på dette er ODIM CTCU®-
teknologien der ODIM har en unik mulighet 
til å ta en ledende posisjon for dypvanns 
løftesystemer. Teknologien er proprietær  
for ODIM, og er den eneste tilgjengelige tek-
nologien som kan løse utfordringene innen 
installasjonsarbeid på ultradype farvann  
på en effektiv måte. ODIM CTCU® danner  
utgangspunktet for flere komplette dypvanns- 
løsninger.

ODIM skal spille en aktiv og betydelig rolle i 
kundenes utvikling av sine operasjoner. 
Gjennom bruk av våre løsninger skal kunde-
ne oppnå optimal effektivitet og lønnsom-
het.

Våre kunder driver en kontinuerlig forbe-
dring av sine tjenester. Vi har et sterkt fokus 
på helse-, miljø- og sikkerhet, og en sentral 
del av vår teknologileveranse er opplæring 
og trening av mannskapet for å kunne ope-
rere utstyret på en effektiv og sikker måte. 
Opplæringen skjer om bord gjennom reelle 
situasjoner, og etter hvert også gjennom si-
mulering. Brukergrensesnittet på kontroll-
systemene våre skal være enkelt og intui-
tivt, og uavhengig av operasjon og produkt. 
Ved å tilby neste generasjons automatiserte 
håndteringssystemer og tjenester skal vi 
oppnå en posisjon som den viktigste samar-
beidspartneren for kunden.
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8Unik teknologi/spesialutstyr

8 Automatiserte operasjoner og/ 
eller ny funksjonalitet

8Markedsnisje

8Fokus på kundenes effektivitet 
og lønnsomhet

8Utvidede kontrollsystemfunksjoner 
for å optimalisere operasjonene

8Etablere nye industristandarder

ODIms strategIske retNINg
Fra utstyrsleverandør til strategisk partner
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integrerte løSninger

– I de nisjer vi velger å gå inn i skal vi ta en klar nummer 1 posisjon

8Integrere flere unike produkter som 
en helhetlig løsning

8 Integrerte kontrollsystemer; med 
vekt på enkle brukergrensesnitt og 
utvikling i samarbeid med kunden

8Integrerte operasjoner
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fuLL fOkus på  
kOmmersIaLIserINg

Kompetanse
ODIM består av en kompetent organisasjon 
med internasjonal fokus som er i stand til å 
håndtere svingninger i markedet. Vi bygger 
stadig ny kunnskap om markedet og om 
hvilke operasjoner og utfordringer kundene 
våre står overfor. Vi har dyp teknologikunn-
skap, og har en målsetting om at våre løs-
ninger skal være de mest effektive for  
kunden. 

For å opprettholde vår kunnskap, og for å 
stille de rette diagnosene følger vi opp kun-
dene og produktene gjennom hele levetiden 
til produktene. Vi utvikler våre relasjoner, ru-
tiner og teknologi ved å være tilgjengelige 
for kundene 24 timer i døgnet, 365 dager i 
året. Da vet vi hva vi står overfor når det 
haster som mest. Utvikling av kompetanse 
innen det viktige markedet for service og 
vedlikehold har vært sentralt i  2008, og vil 
videreføres i 2009.

Veksttakten og kompleksiteten i våre løs-
ninger krever at vi hele tiden rekrutterer den 
beste kompetansen. Vår oppgave er å sørge 
for at vår filosofi dyrkes like sterkt i tiden 
fremover, der ingeniørkunst og god krem-
merånd blir omsatt til verdiskaping for alle 
våre interessentgrupper.

Kapasitet
ODIM har arbeidet med å få på plass viktig 
ledelseskapasitet for å håndtere veksten de 
seneste årene på en effektiv måte. Vi har 
også økt kapasiteten i det internasjonale 
nettverket, blant annet ved å styrket tilste-
deværelsen i Singapore, Kina og Vietnam.

I dag består vår kapasitet av et nettverk av 
interne og eksterne ressurser. I utviklingen
av alle våre løsninger tar ODIM hånd om de 
deler av verdikjeden som bidrar mest til
verdiskapingen. Vi står selv for utvikling og 
markedsorientering av våre løsninger, og 
har full  kontroll på prosjektgjennomførin-

gen gjennom montering og testing, og vi 
følger livssyklusen for våre produkter.

Vi har i dag interne monterings- og testfasi-
liteter i Norge og i Canada, og i løpet av
våren 2009 vil vi ha doblet vår interne kapa-
sitet gjennom vår nye monterings- og test-
fasilitet i Vietnam. Den operasjonelle fleksi-
biliteten som dette gir oss vil være svært 
viktig for ODIM gjennom en tid preget av 
langt større usikkerhet.

I tillegg til våre interne ressurser utvikler vi 
stadig vårt internasjonale outsourcings-
nettverk. Dette produksjons- og leverandør-
nettverket er til enhver tid tilpasset våre 
krav til totalvolum, ledetider, kvalitet og  
konkurransedyktige priser. Oppbygging av 
kapasitet i Vietnam, og i et lavkost out- 
sourcingsnettverk, betyr at vi kan styre 
montering og testing av kjente eller enklere 
produkter der, mens vi frigjør kapasitet for 
mer teknologisk krevende produkter i  
Norge.

Kommersialisering
Utviklingsarbeidet i ODIM er strengt mar-
kedsdrevet og vi legger vekt på at teknolo-
giske nyvinninger skal isoleres og kommer-
sialiseres ved hjelp av industrielle partnere. 
Løsningene skal ha en klar kost/nytteverdi 
for kundene, og ved å investere i teknologi 
fra ODIM skal de kunne oppnå en posisjon 
som trendsettere i markedet. Rettighetene 
til disse løsningene sikres likevel ved hjelp 
av 100 prosent ODIM-eierskap til immateri-
elle rettigheter som patent, design og vare-
merker.

De strategiske valgene vi har gjort for de 
nærmeste årene er basert på forutsetnin-
ger om en fortsatt høy oljepris og stor etter-
spørsel. Oljeselskapene må til stadig mer 
utilgjengelige og dypere farvann for å få tak 
i olje og gass, og kravene til å ivareta helse-, 
miljø- og sikkerhet blir strengere. Fartøyene 

blir svært avanserte og skal kunne utføre 
mange forskjellige oppgaver, gjerne under 
en operasjon. Dette fører til at oljeselskap 
og rederier i økende grad blir avhengige av 
automatiserte løsninger for å få utført sine 
operasjoner på en sikker og effektiv måte. 

ODIM ser derfor et sterkt behov for våre 
produkter satt sammen i større helhetlige 
systemer der vi kan tilby alt fra behovsana-
lyse, integrasjon mot fartøy eller rigg,
kontrollsystemer og brukergrensesnitt,  
opplæring og service. 

For å møte behovet i markedet vil vi fortsatt 
ha sterk fokus på vår prosjektgjennomfø-
ring. Vi vil i enda større grad knytte til oss 
brukerkompetanse, og vi vil styrke vårt in-
ternasjonale salgs- og serviceapparat ytter-
ligere i 2009.

I tiden fremover vil våre dypvannsløsninger 
fortsatt være hovedfokusområdet. ODIM ser 
blant annet et betydelig potensial i nye dyp-
vannsløsninger for ankerhåndteringsfartøy-
er basert på den unike og proprietære ODIM 
CTCU®-teknologien.

ODIM Smart AHTS™ er en ny og banebryten-
de ankerhåndteringsløsning som imøtegår 
fremtidens krav til sikrere og mer kostnads-
effektive dypvannsoperasjoner. Konseptet 
bidrar også til en betydelig reduksjon av 
CO

2
- og NO

X
-utslipp innen ankerhåndte-

ringsoperasjoner. 

I ODIM Smart AHTS™-konseptet er tradisjo-
nelle ankerhåndteringsvinsjer erstattet av 
ODIM CTCU® dypvannsvinsj og lagringsvin-
sjer med en kapasitet på tre ganger konkur-
rerende løsninger. I tillegg er den proprietæ-
re ODIM CTCU®-løsningen kombinert med 
en rekke automatiserte håndteringssyste-
mer, blant annet dypvannskraner og utstyr 
for håndtering av fjernstyrte undervanns-
fartøy (ROV).

8 Sammenhengen mellom gode, verdiskapende løsninger og nærhet 
til kunden har vært helt avgjørende for ODIMs suksess. Gjennom 2008 
har kommersialisering av unike produkter og integrasjon av løsningene 
til mer komplette systemleveranser vært det viktigste fokusområdet.  
I 2009 kommer ODIM til å legge ytterligere ressurser inn på å få kom-
mersialisert de mange spennende dypvannsløsningene i konsernet.
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8Et kvantesprang 
 8Betydelige kostnadsbesparelser 
 8Sikkerhet til neste nivå 
 8Enorme miljøbesparelser 

8En banebrytende ankerhåndteringsløsning
ODIM Smart AHTS™

8Selvforsynt
Ett fartøy i stedet for tre, med kapasitet til å 
ta med to komplette åtte liners forankring-
systemer for 2000 meters dybde alene.

8Dypvannskapasitet
Kan gjennomføre installasjons- og foran-
kringsoperasjoner uavhengig av dybde.

8Meget konkurransedyktig overfor 
konvensjonelle AHTS 
Åpner for høyere dagrater og langtidscharter. 

8Lavere utslipp til miljøet 
Betydelig reduksjon av CO2- og NOx-utslipp 
både for ankerhåndteringsfartøy og rigg.

8Økt sikkerhet
Dedikert fartøy og mannskap. 
Sterk reduksjon av stress faktorer.  
Automatiserte operasjoner. 

8Raskere operasjoner
Høy hastighets vinsjer. Kapasitet internt  
om bord til høy trekkspenning av polyester- 
og fibertau. Ikke behov for forspenning  
og omspoling av poyestertau på land eller 
ved hjelp av andre fartøy.

8Full aktiv hivkompensering 
Kapasitet til komplette installasjoner opp  
til 250 tonn. Høy operasjonell og markeds-
messig fleksibilitet.

8Unike og innovative løsninger  
 basert på utprøvd teknologi 
 8Polyester lagringssystem 
 8Fibertau ankerhåndterings vinsj 
     (ODIM CTCU®) 
 8Kan håndtere alle typer anker 

8Attraktive markedsutsikter  
 8Marked i vekst 
 8Gode dagrater 
 8Fleksibilitet 
 8Gode muligheter på kort sikt
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I kuNDeNs fOtspOr

ODIM skal konsentrere sin virksomhet mot 
de deler av verdikjeden som bidrar mest til 
verdiskapingen. Konsernet står derfor selv 
for utvikling og markedsorientering av sine 
produkter, mens prefabrikasjon av deler 
blir utført bare når det totalt sett er for-
målstjenlig.

Løsninger og funksjonalitet skapes sammen 
med kundene, og ODIM skal selv styre og 
fastsette design og teknisk spesifikasjon. 
Uttegning av produksjonsunderlag skal  
utføres i en miks av interne og eksterne res-
surser. ODIM skal ha kontroll på montering 
og testing, enten ved å utføre dette selv  
eller ved å være til stede med overoppsyn.

Vi tar ansvar for hele livssyklusen for våre 
produkter. Det starter med markedsføring 
og salg, logistikk gjennom driftsleddet frem 
til levering. Deretter skal vi ha et 24 timers 
ettermarkeds- og serviceapparat som følger 
våre produkter gjennom deres levetid.

fLeksIbeL verDIkJeDe
Unike på prosjektgjennomføring

CAnAdA uSA norWAY

finlAnd

roMAniA

PolentSJekkiA

brASil

krotiA

indiA

ODIM lokasjoner

Agenter

Hovedleverandører
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8ODIM forholder seg i økende grad til en 
stadig mer internasjonal kundebase. Våre 
kunder etablerer seg i nye geografiske  
regioner og ODIM bygger opp et stadig  
mer internasjonalt nettverk innen salg, 
gjennomføring og service for å kunne gi  
et fullverdig tilbud på tvers av marked og 
landegrenser. ODIM har derfor hatt en 
sterk fokus på å etablere nye verdikjeder  
i Asia og Amerika. 

I løpet av 2008 har ODIM foretatt flere ope-
rative grep som er viktige i forhold til kon-
sernets vekstambisjoner internasjonalt, 
først og fremst i forhold til den planlagte  
ekspansjonen i Asia.  ODIM Asia ble etablert 
som en egen enhet med kontorer i Singapore 
og i Shanghai i Kina, samtidig som arbeidet 
med å bygge ut produksjonskapasitet i Vung 
Tau, Vietnam fulgte tidsplanen. 

Betydelig aktivitet i Asia
Asia er et satsningsområde for ODIM inter-
nasjonalt. I tråd med denne satsningen ble 
en egen konserndirektør med ansvar for  
ekspansjonen i Asia ansatt. Regionen har et 
enormt energibehov og har behov for å byg-
ge ut egen energiforsyning. Samtidig har 
ODIM mange og etablerte relasjoner som 
har gitt forretning i regionen. 

Den økende kontraktsstrømmen er ikke 
minst tydelig i Kina. Ordre til ODIM fra Kina er 
resultatet av et systematisk arbeid over tid. I 
dette arbeidet har selskapet vært opptatt av 
å få på plass folk med riktig kompetanse og 
erfaring, samt relevante nettverk. Nå som en 
lokal tilstedeværelse i Shanghai er på plass, 
vil alle sentrale forutsetninger for å lykkes i 
det kinesiske markedet være tilstede. 

ODIMs videre målsetting i Asia er å utvide 
kundegrunnlaget ytterligere. I tillegg vil det 

bli viktig å videreutvikle eksisterende kunde-
masse. Her vil ODIMs arbeid med å få på 
plass langvarige kontrakter for vedlikehold 
og ettersalg mot de ulike rederiene stå  
sentralt. Når slike kontrakter er på plass vil 
disse tjene som kvalitetsstempel overfor  
resten av markedet.

Lokal tilstedeværelse kombinert med tek-
nisk og kommersiell kompetanse skal drive 
frem videre vekst i Asia-regionen. I tillegg  
til egne folk vil ODIM være opptatt av å få  
på plass et godt eksternt nettverk i Asia.  

Spennende dypvannsmarked i Brasil
Etter flere betydelige oljefunn utenfor kys-
ten av Brasil i 2006 og 2007 har oljeindus-
triens oppmerksomhet for alvor blitt rettet 
mot denne regionen. Brasil er et viktig  
dypvannsområde og et perfekt marked for 
ODIMs løsninger for dypt vann. Med oljefel-
ter som  typisk ligger på et par tusen me-
ters dyp vil utviklere av oljefelt i Brasil ha 
behov for avansert teknologi for dypt vann. 
ODIM CTCU® vil være et ideelt verktøy for 
en rekke undervannsinstallasjoner i denne 
regionen. ODIM kommer til å etablere en 
sterkere tilstedeværelse i Brasil i 2009,  
og da med spesiell fokus på After Sales & 
Service.

Vekstplattform innen nord-amerikansk 
kjernekraft
I 2008 kjøpte ODIM det canadiske selskapet 
Numet Engineering (nå ODIM Numet). Opp-
kjøpet var et grep i ODIMs strategi om å 
styrke tilstedeværelsen i kjernekraftmarke-
det. ODIM Numet representerer en god 
plattform for videre vekst innen denne sek-
toren, og oppkjøpet gir ODIM en god strate-
gisk posisjon for å kunne delta i betydelige 
prosjekter som er ventet i Nord-Amerika i  
tiden fremover.

Montering og 
testing

Service
24/7 service

ODIM setter  
bort den mest  
timeintensitive 
produksjonen.

Logistikk
Leveranse til rett  
tid og rett pris

Engineering
Unik automatisert 
håndterings-  
teknologi

Markedsføring 
og salg
Kunderelasjoner 
Markedsføring

Utføres av  
ODIM

Utføres av  
strategisk partner

Utføres av  
ODIM

VietnAM

SingAPore

SHAngHAi
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8Også i 2008 har ODIM vist hvordan entreprenørånd og 
strategisk fokus fører til gode resultater. Selskapet har i 
stor grad vokst både gjennom organisk vekst, men også 
gjennom oppkjøp og ved å øke nettverket av underleveran-
dører i lavkostland. Marginene er bedret og den solide  
finansielle situasjonen er ytterligere befestet.

fINaNsIeLL aNaLyse 

8Resultatregnskapet for 2008 i ODIM ASA 
konsernet viser sammenligningstall for 
2006 og 2007. Balansen viser tilsvarende 
sammenligningstall for 2007. Regnskapet 
er avlagt i henhold til den internasjonale 
rapporteringsstandard IFRS.

ODIM-konsernet har de siste årene hatt en 
betydelig vekst i både omsetning og inntje-
ning. Veksten i 2008 er i stor grad gjennom-
ført organisk, men to  oppkjøp er også med 
på å bidra til den sterke omsetningsvek-
sten. For øvrig er en større del av veksten 
gjennomført ved at konsernet også i 2008 
har fokusert på å øke sitt nettverk av under-
leverandører, og ved at en forholdsmessig 
større andel av produksjonen er satt bort og 
gjennomført i lavkostland som blant annet 
Kina, Singapore og land i Øst-Europa. Dette 
er noen av de viktigste grunnene til at kon-
sernet har kunnet gjennomføre en så sterk 
vekst de siste årene.

Oppkjøpet av Numet Engineering Ltd. (ODIM  
Numet) ble gjennomført med virkning fra  
mai 2008, mens oppkjøpene av Sunnmøre 
Elektro AS ble gjennomført med virkning  
fra midten av november 2008.

ODIM Numet vil for fremtiden bidra til å  
styrke konsernets satsing innen markeds-
segmentet Nuclear Power i Nord-Amerika, 
mens oppkjøpet av Sunnmøre Elektro var 
viktig for å styrke kapasiteten innenfor et 
voksende ettermarked.

Omsetningen for de to oppkjøpte selskapene 
etter oppkjøpstidspunktet representerte  
ca NOK 55 millioner i konsernets regnskap 
for 2008.

Driftsinntekter
Tabellen under viser konsernets driftsinn-
tekter, driftsresultat før avskrivinger (EBIT-
DA) og driftsresultat (EBIT) med tilhørende 
marginer for de tre siste årene, fordelt på 
virksomhetsområder.

Samtlige virksomhetsområder har historisk 
høye driftsinntekter og driftsreresultater. 
Mens de totale driftsinntektene i 2007 
(1.416,8 millioner kroner) økte med mer 
enn 61 prosent sammenlignet med 2006 

(878,6 millioner kroner), ble de totale drifts-
inntektene i 2008 på 2.136,5 millioner kro-
ner. Dette er en videre økning på mer enn 
50 % sammenlignet med 2007. Driftsinn-
tektene har også vært jevnt økende meste-
parten av 2008, og samtlige kvartal i 2008 
viser vesentlig høyere aktivitetsnivå enn 
samme periode i 2007. Se for øvrig illustra-
sjon på neste side som viser omsetning per  
kvartal tilbake til første kvartal 2006 og 
frem til fjerde kvartal 2008.

resuLtat pr. vIrksOmHetsOmråDe
OFFSHORE SERVICE VESSELS
[MILLIONER KRONER] 2008 2007 2006
Driftsinntekter  1581,2 1056,6 718,6
EBITDA    329,7   197,1 103,4
EBIT    296,2   162,8   96,4
EBITDA margin 20,9 % 18,7 % 14,4 %
EBIT margin 18,7 % 15,4 % 13,4 %

NAVAL & POWER
[MILLIONER KRONER] 2008 2007 2006
Driftsinntekter    135,1 109,4   62,8
EBITDA      27,8    23,5   11,5
EBIT      15,2    20,7     9,8
EBITDA margin 20,6 % 21,5 % 18,3 %
EBIT margin 11,3 % 18,9 % 15,6 %
    
SUBSEA & DEEPWATER INSTALLATION
[MILLIONER KRONER] 2008 2007 2006
Driftsinntekter    420,2 250,8   97,2
EBITDA      40,4   19,5     8,6
EBIT        7,7     6,4    0,2
EBITDA margin     9,6 %     7,8 %              8,9 %     
EBIT margin     1,8 %   2,5 %              0,2 %
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Offshore Service Vessels (OSV)
OSV dekker konsernets satsing innen Seis-
mic, Offshore Supply og Oceanographic.

Omsetningen økte fra 1056,6 millioner kro-
ner i 2007 til 1581,2 millioner kroner i 2008. 
Dette som et resultat av fortsatt høy og 
økende aktivitet innenfor Seismic, men også 
som følge av konsernets sterke satsing 
innenfor Offshore Supply, og da spesielt de 
nye konseptene rettet mot sikkerhet på bak-
dekk av denne type fartøy. 

Høy aktivitet innen oljeleting og oljeutvin-
ning mesteparten av 2008, samt sterk fo-
kus på sikkerhet fra oljeselskapene, bidrar 
til at ODIMs produkter og løsninger blir sta-
dig mer etterspurte. 

Ca. 80 % av de totale driftsinntektene innen 
OSV i 2008, kommer fra Seismic. De reste-
rende 20 % kommer i hovedsak fra Offshore 
Supply. 

Naval & Power (N&P)
Driftsinntektene for Naval & Power økte med 
23 % fra 109,4 millioner kroner i 2007, til 
135,1 millioner kroner i 2008. Virksomhets-
området innbefatter først og fremst konser-
nets håndteringsløsninger til marinens mili-
tære fartøyer og helikoptre. Omsetningen 
innefor dette markedssegmentet er margi-
nalt svakere enn i 2007, men forventes å gi 
høyere aktivitet igjen allerede i 2009. 

Med oppkjøpet av Numet Engineering (ODIM 
Numet) i mai 2008, bidrar markedssegmen-
tet Nuclear Power til å utgjøre enn større 
andel av dette virksomhetsområdet enn tid-
ligere, nærmere bestemt med ca 45 % av 
virksomhetsområdets omsetning. 

Subsea & Deepwater Installation (S&DI)
ODIM har utviklet en teknologi for å håndtere 
fibertau som alternativ for stålwire. Denne 
teknologien muliggjør bruk av vesentlig min-
dre fartøy til installasjon av store og tunge 
moduler på dypvann. Teknologien kalles 
ODIM CTCU®, og forventes å spille en viktig 
rolle i fremtidens marked for forankring- og 
dypvannsinstallasjoner.

Omsetningen for dette virksomhetsområdet 
i 2008 ble på 420,2 millioner kroner (2007: 
250,8 millioner kroner). Mens omsetningen i 
2007 i vesentlig grad var relatert til håndte-
ringssystemer for ROV, er omsetningen i 

2008 i større grad influert av de nye konsep-
tetne innenfor dypvannssystemer, der ODIM 
CTCU® spiller en viktig rolle.

Ordreinngang og ordrereserve
Konsernet har i løpet av 2008 hatt en god 
ordreinngang, og ordrereserven på 2.070 
millioner kroner ved utgangen av 2007 
økte til 2.307 millioner kroner ved utgan-
gen av 2008. Med unntak av fjerde kvartal 
2008, har ordreinngang vært høyere enn 
driftsinntektene i samtlige kvartaler de tre 
siste årene. Den sterke utviklingen i ordre-
reserven illustreres også i den grafiske  
illustrasjonen under.

DrIftsINNtekter 
pr. kvartal 2006–2008

MILLIONER KRONER

utvIkLINg OrDrereserve 
pr. kvartal 2006–2008

MILLIONER KRONER
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Driftskostnader 
Mens driftsinntektene har økt med 51 % i 
2008, har driftskostnadene økt fra 1176,7 
millioner kroner (2007) til 1738,7 millioner 
kroner i 2008. Dette tilsvarer en økning på 
48 %.

En vesentlig andel av produksjonen blir fort-
satt satt bort, og andelen varekostnader re-
presenterer ca 54 % av driftsinntektene i 
2008, noe som er omtrent på samme nivå 
som i 2007. Konsernet har dessuten merket 
en viss prisoppgang både på varer og tjenes-
ter fra underleverandører, nasjonalt som inter-
nasjonalt, det siste året.

Lønnskostnadene beløper seg til 442,7 millio-
ner kroner i 2008, noe som er en økning på  
68 % sammenlignet med 2007. Forklaringen 
ligger blant annet i at konsernet gjennom året 
har økt antall ansatte betydelig. Mens det ved 
inngangen til 2008 var 577 ansatte, var dette 
antallet økt til 813 ansatte ved utgangen av 
året. For øvrig har de ansatte hatt en generell 
lønnsøkning på mellom 5 til 7 prosent i løpet 
av året. Totalt er det pr 31.12.08 avsatt ca 
24,4 millioner kroner i bonuskostnader, inklu-
siv arbeidsgiveravgift. Dette er ca 5 millioner 
kroner mer enn i 2007. I beløpet for lønns-
kostnader for 2008 inngår også kostnader re-
latert til et aksjeopsjonsprogram. Disse op-
sjonskostnadene beløper seg til 10,8 millioner 
kroner (2007: 12,9 millioner kroner). 

Lønnskostnadene for 2008 utgjør 20,7 %  av 
omsetningen, som er noe høyere enn for 
2007 (18,6 %). Økningen kan blant annet for-
klares med den oppbyggingen og styrkingen 
av faglig kompetanse som er gjennomført i  
løpet av året, samt en generell økning av antall 
ansatte innenfor både tekniske og administra-
tive disipliner.

Andre driftskostnader beløper seg på 148,2 
millioner kroner i 2008, en økning på 39 % 
sammenlignet med 2007. Denne økningen er 
i all hovedsak relatert til et vesentlig høyere 
aktivitetsnivå, og fordeler seg jevnt på den 
type kostnader som normalt faller inn under 
denne posten. Det er ingen spesielle kostna-
der som har økt mer enn det som normalt kan 
forventes etter den økte aktiviteten som kon-
sernet har hatt det siste året. I 2008 utgjorde 
andre driftskostnader 6,9 % av driftsinntekte-
ne, mens tilsvarende tall for 2007 var 7,5 %. 

Avskrivninger
Avskrivinger på anleggsmidler er bokført med 
15,7 millioner kroner i 2008 (2007: 9,2 millio-
ner kroner). Økningen i avskrivninger knytter 
seg først og fremst til at de har vært et høye-
re investeringsnivå i 2008 enn de foregående 
årene.

I forbindelse med de ulike oppkjøpene som 
er gjennomført de siste årene, er det gjen-
nomført oppkjøpsanalyser for å verifisere 
merverdier knyttet til de ulike oppkjøpene. I 
den sammenheng er det foretatt amortise-
ring av immaterielle verdier på 63,0 milloner 
kroner i 2008 (2007: 17,7 millioner kroner). 
Den relativt store økningen sammenholdt 
med 2007 skyldes at samtlige av oppkjøpene 
i 2007 skjedde relativt sent på året, og at 
amortiseringen av den grunn beløpsmessig 
ble vesentlig lavere.

Driftsresultat (EBIT)
I tabellen vist tidligere i dette kapitlet 
fremgår også driftsresultatet (EBIT) for 
hvert av de tre virksomhetsområdene. To-
talt har konsernet et driftsresultat på 
319,1 millioner kroner (2007: 189,8 millio-
ner kroner). EBIT marginen for 2008 er på 
14,9 % (2007: 13,4 %).

Økningen i marginene fra 2007 til 2008 
kan i første omgang tilskrives at konsernet 
har lykkes i å redusere innkjøpskostnadene, 
og da spesielt ved  i større grad å konkur-
ranseutsette større underleveranser fra le-
verandørnettverket i Asia. Dessuten be-
gynner nå flere års arbeid med innovasjon 
og produktutvikling å gi resultat. Bedre ka-
pasitetsutnyttelse,  høy kompetanse i or-
ganisasjonen og sterk fokus på prosjekt-
styring bidrar også til den gode 
inntjeningen. Og sist, men ikke minst, har 
innsats og innstilling fra den enkelte an-
satte vært avgjørende for at konsernet kan 
vise til et så godt driftsresultat for 2008.

Virksomhetsområdet OSV, som represen-
terer hele 74 % av omsetningen i konser-
net for 2008, står også for den vesentlig-
ste delen av konsernets driftsresultat i 
2008. OSV viser en EBIT på 296,2 millioner 
kroner (2007: 162,8 millioner kroner) og en 
tilhørende EBIT margin på 18,7 % (2007: 
15,4 %). Som følge av den sterke og leden-
de posisjonen som ODIM har innenfor sine 

markeder, er det hyggelig å konstatere  
at dette nå også gir seg utslag i bedre 
marginer.

Virksomhetsområdet N&P oppnådde i 
2008 en EBIT på 15,2 millioner kroner 
(2007: 20,7 millioner kroner). EBIT margi-
nen har også svekket seg og viser en ned-
gang fra 18,9 %  i 2007 til 11,3 % i 2008. 
Forklaringen til nedgangen både i driftsre-
sultat og margin ligger i oppkjøpet av Nu-
met Engineering, og det forholdet at det i 
2008 er foretatt amortisering av merverdi-
er på 8,3 millioner kroner. 

Virksomhetsområdet S&DI hadde EBIT på 
7,7 millioner kroner (2007: 6,4 millioner 
kroner). EBIT marginen var tilsvarende på 
1,8 % (2007: 2,5 %). Bakgrunnen for den 
store differansen mellom EBITDA margin 
og EBIT margin er at dette forretningsom-
rådet også i 2008 har blitt belastet med 
relativt høye amortiseringer relatert til de 
ulike oppkjøpene som ble gjennomført i 
2007. Amortiseringer innen dette virksom-
hetsområdet beløper seg i 2008 til 29,0 
millioner kroner, mens tilsvarende tall for 
2007 var 9,9 millioner kroner. 

Finansinntekter og finanskostnader
Sammenlignet med 2007, hadde konsernet 
i 2008 en sterk utvikling i finansinntektene. 
Netto finansinntekter for 2008 beløp seg til 
31,1 millioner kroner (2007: 16,8 millioner 
kroner). Konsernet har over lang tid hatt 
sterk fokus på god likviditetsstyring i pro-
sjektene. En styrking av likviditet gjennom 
store deler av 2008 kombinert med fokus 
på riktige innskudds plasseringer i perioder, 
er mye av forklaringen til denne utviklingen. 

Skatt
Resultat før skatt for konsernet ble i 2008  
på 350,2 millioner kroner (2007: 206,3 millo-
ner kroner). Skattekostnadene for 2008 ble 
tilsvarende på 105,1 millioner kroner (2007: 
5,8 milloner kroner). Den lave skattekostna-
den i 2007 skyldes ervervet av aksjene i OHI 
AS, og at dette selskapet hadde ca 61,8 milli-
oner kroner i utsatt skattefordel i sin balanse 
som da ble inntektsført i konsernet. 

For 2008 viser konsernet en normal skatte-
kostnad på ca 30 %. Mens skattesatsen i 
Norge er på 28 %, ligger den på 31,5 % i  
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Canada. Konsernet har ingen betalbar skatt i 
balansen ved utgangen av 2008. Dette først 
og fremst på grunn av en ytterligere økning 
av prosjekter som ikke er sluttfakturert ved 
årsskiftet. 

Immaterielle verdier
Selskapet har i løpet av 2008 gjennomført to 
oppkjøp. Begge transaksjonene har resultert 
i at det har fremkommet merverdier i balan-
sen for ODIM. Totale merverdier fra gjennom-
førte oppkjøp fremkommer i tabellen under 
pr 31.12.08:

Likviditet og kapital
Selskapets likviditet har vært god gjennom 
hele året, noe som gir konsernet fortsatt en 
stor grad av handlefrihet og gode forutset-
ninger for å videreutvikle de ulike virksom-
hetsområdene videre. 

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle aktivi-
teter utgjorde 298,1 millioner kroner i 2008, 
som er ca 100 millioner kroner lavere enn 
EBITDA nivået for året. Differansen skyldes 
først og fremst mer kapitalbinding i varelager 
og fordringer ved utgangen av 2008 sam-
menlignet med foregående år. Samlet kon-

SelSkAPet  goodWill   øVrige MerVerdier SuM
[MILLIONER KRONER]
Hydrakraft 30,1 3,1 33,2
ODIM ABAS 28,8 22,9 51,7
ODIM Brattvaag Winch  23,2 0,7 24,0
ODIM JMC 12,3 66,2 78,5
DIMO 2,2 23,9 26,0
ODIM Brooke Ocean 4,2 21,3 25,5
ODIM SPECTRUM 5,3 - 5,3
ODIM NUMET LTD 11,5 110,5 122,1
Sunnmøre Elektro 4,3 13,3 17,5
SUM 121,9 261,9 383,8

8ODIM LARS™ ombord i Allseas fartøyet Highland 
Navigator. Opersjonen som skjer på bildet er en  
undersøkelse før en rørleggingsjobb skal begynne i 
den meksikanske gulfen i 2008.

tantstrøm fra investeringsaktiviteter beløp 
seg til 286,0 millioner kroner i 2008. Av 
dette utgjorde 121,4 millioner kroner opp-
kjøpet av Numet Engineering mens 99,5 
millioner kroner er relatert til utviklingen av 
anlegget i Vietnam.  Hensyntatt likviditets-
tilførsel fra finansielle aktiviteter på 11,7 
millioner, hadde konsernet en netto likvidi-
tetstilførsel på totalt 23,8 millioner kroner i 
2008. Dette bringer likviditetsrebeholdnin-
gen opp i 293,0 millioner kroner ved utgan-
gen av 2008. I tillegg har de norske selska-
pene i konsernet en trekkfasilitet på 200,0 
millioner kroner med sin hovedbank. 

Foto: Ocean News & Technology
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8Ramform Sovereign er verdens største og mest av-
anserte seismikkfartøy. Skipet ble levert i mars 2008 
og leter nå etter olje og gass forekomster for Petrobras 
utenfor Brasil. Ramform Sovereign er tredje generasjon 
Ramform fartøy og eies av PGS shipping. Foto: Harald Valderhaug
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8Offshore Service Vessels
2008 har vært et år med lønnsom vekst for 
virksomhetsområdet Offshore Service Ves-
sels. Markedssegmentene er Seismic, Offsho-
re Supply og Oceanographic. Vi vil også i 2009 
ha en god omsetning innen disse segmentene 
på bakgrunn av den ordreinngangen vi har 
hatt i 2008. Finanssituasjonen kombinert med 
den lave oljeprisen vil ha påvirkning også for 
ODIM fremover, men vi er godt posisjonert for 
å være med når dette endrer seg.  Vi ser fort-
satt prosjekter som vil komme der vi er i god 
posisjon hos kundene våre.

Seismic
Salget innen Seismic har vært svært tilfred-
stillende i 2008 , noe som har gitt oss god 
omsetning i 2008 og i 2009. Utsiktene 
innen Seismic er usikre. Det har vært en vel-
dig økning i antall fartøy fra 2005 og frem til 
nå. Antall 3D fartøy har økt fra omtrent 45 
til  å bli om lag 100 i 2011, i tillegg til en  øk-
ning i antall streamere per fartøy. Vi tror det 
vil bli kontrahert nye seismikk skip også i 
fremtiden, men det vil være avhengig av  
oljepris og finansieringsmuligheter.  Vi er  
godt posisjonert hos en del nasjonale olje-
selskap som vil bygge nye seismikkskip,  
uavhengig av de store seismikkselskapene. 

Offshore Supply
Internasjonal etterspørsel har absorbert en 
dobling av flåten av high end offshore sup-
plyfartøy siden 1998. Norske offshore sup-
plyredere opererer i hovedsak i denne ni-
sjen. Drivere i markedet vil være høye 
oljepriser, økende rigg aktivitet på dypt vann 
og i fjernere eller mindre tilgjengelige far-
vann, økende subsea aktivitet samt krav til 
forbedret effektivitet og sikkerhet. Dette 
øker etterspørselen etter fartøy med høyere  
spesifikasjoner. Til tross for stor nybyg-
gingsaktivitet er fortsatt deler av flåten mo-
den for utskifting. Etterspørselen vil også 
være høy etter som nye rigger kommer ut i 

markedet. Vi ser også innen dette segmen-
tet en usikkerhet grunnet dagens finanssi-
tuasjon og den lave oljeprisen. 

Med en rekke unike system er ODIM godt 
posisjonert innen Offshore Supply. ODIM 
lanserte våren 2009 det banebrytende an-
kerhåndteringskonseptet ODIM Smart 
AHTS™. Vi har i utviklingsfasen hatt en aktiv 
dialog med ledende internasjonale oljesel-
skaper som Shell, BP, Petrobras, StatoilHy-
dro og Aker Exploration, og avdekket et 
økende behov for kostnadsbesparende an-
kerhåndteringsfartøy. Med dette konseptet 
har ODIM ambisjoner om å etablere fremti-
dens standard for komplette automatiserte 
håndteringssystemer for ankerhåndtering.

Oceanographic
ODIM er i dag leverandør av automatiserte 
håndteringssystemer innen oseanografi-
markedet, og har levert til ulike typer fors-
kningsskip, blant annet til forskningskipet 
”James Cook” for NERC (Natural Environ-
ment Research Council). Kompetansen og 
referansene vi har fra ODIM i Norge (nå også 
ODIM Brattvåg Winch) og ODIM Brooke Ocean, 
gjør at vi kan tilby  komplette systemer til 
både oseanografi og fiskerimarkedet. ODIM 
Brooke Ocean spesialiserer seg på design 
og utvikling av avanserte datainnsamlings-
plattformer og automatiserte håndterings-
systemer for militære, offshore og oseano-
grafiske forskningsfartøyer. Selskapet har 
drevet med design og utvikling av maritimt 
og oseanografisk utstyr i mer enn tjue år, og 
har lang erfaring med å løse utfordringer for 
sine kunder gjennom enkle og innovative 
løsninger. Dette medfører at vi i dag er i 
stand til å kunne tilby en mye bredere og 
mer komplett pakke til de mest avanserte 
oseanografifartøy.

8 Med pålitelige og nyskapende løsninger har ODIM vært den ledende leverandøren 
innen automatiserte håndteringssystemer til seismikk industrien i en årrekke.  
Offshore Service Vessels har vært ODIM sin hovedaktivitet siden 1974, men vi  
leverer også løsninger til andre offshore nisjer i vekst. ODIMs unike løsninger, høye 
teknologikompetanse, gode kunderelasjoner, og at vi samtidig har vært med på  
utviklingen over tid, gir oss en rekke fordeler fremfor de som ønsker å komme inn  
i dette markedet.

OffsHOre servIce vesseLs

påLIteLIge Og Ny
skapeNDe LØsNINger

NØkkeLtaLL 
DRIFTSINNTEKTER 
MILLIONER KRONER

8Omsetningen innen Offshore Service Vessels 
steg med 49,6 prosent til 1.581.2 millioner kro-
ner i 2008, mens EBITDA endte på 329,7 millio-
ner kroner (2007: 197,1 millioner kroner). EBIT-
DAmarginen steg dermed fra 18,7 til 20,9 
prosent i løpet av fjoråret.
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8 Innen seismikk er ODIM en pådriver for å 
utvikle nye og mer effektive håndteringssys-
temer. Med 35 års erfaring fra utvikling av 
teknologi i nært samarbeid med kundene, 
har ODIM en unik posisjon innen seismikk. 
Høyt kvalifiserte medarbeidere med evne til 
nyskaping plasserer ODIM fremst i verden på 
komplette systemer for kabelhåndtering 
både innen tradisjonell seismikk, bunn  
seismikk, og sea bed logging – oljeleting med 
elektromagnetiske bølger eller med  
luftkanoner – for å påvise hydrokarboner.

Det er viktig for oss å være en nær samar-
beidspartner for våre kunder, både gjennom 
gode og dårlige tider. Vi har designet og le-
vert automatiserte håndteringssystemer til 
mer enn 100 seismiske fartøy. Dette har 
gitt oss en unik teknisk plattform for å kun-
ne skape morgendagens løsninger. Svært 
tidlig i prosjektene avdekker vi våre kunders 
krav og ønsker. Samtidig har vi en mulighet 
til å hente ideer og tekniske løsninger på 
tvers av markedssegmentene, noe som gir 
våre kunder en stor fordel. Den omfattende 
ODIM-porteføljen gjør det mulig for kunder å 
forholde seg til en leverandør.

ODIM utvikler automatiserte håndterings-
systemer som i tillegg til å øke kundens ef-
fektivitet sikrer et trygt arbeidsmiljø for 
mannskapet på dekk. Våre komplette 
dekksløsninger består av unike produkter 
som over tid har etablert en velutprøvd in-
dustristandard.

Gjennom flere tiår har vi bygget et interna-
sjonalt nettverk av kvalifiserte leverandører. 
Ved å outsource store deler av vår produk-
sjon til langsiktige samarbeidspartnere er vi 
i stand til å tilpasse kapasiteten i takt med 
den seismiske industrien. 

Skipsdesign av Skipsteknisk

seIsmIc
Komplette bakdekksløsninger

Side 24 // under overflaten



 ODIm DHD™

8ODIM DHD™ (Deflector Handling Davit) er 
utviklet for håndtering av deflektorer, dører 
som skal holde korrekt avstand mellom 
streamerkabler som slepes etter seismikk-
fartøyene på en mer sikker og effektiv 
måte. Behovet for bredere spredning på et 
stadig større antall streamere gjør at disse 
dørene blir større og tyngre, og dermed van-
skeligere å håndtere. ODIM DHD™ forenkler 
også vedlikehold av deflektorer.

 ODIm mvp™

8ODIM MVP™ (Moving Vessel Profiler)™  
håndterer instrumenter som innhenter infor-
masjon om egenskaper i vannsøylen og hav-
bunnen når fartøyet er i bevegelse. Denne  
informasjonen muliggjør en mer nøyaktig ana-
lyse av seismiske data. Løsningen er hentet 
fra Oceanographic segmentet, og er et godt 
eksempel på at ODIM benytter tekniske løsnin-
ger på tvers av markedssegmentene.

  ODIm sHs™

8ODIM SHS™ (Source Handling System) 
setter ut og henter inn luftkanonene fra hav-
flaten og om bord i fartøyet på en sikker og 
effektiv måte.

 seabeD LOggINg

8ODIMs håndteringsutstyr for seabed  
logging bygger på erfaringer og teknologi fra 
seismikk og subsea markedet. Håndterings-
utstyret er modulbasert og kan installeres  
på et tradisjonelt supply fartøy i løpet av få 
dager. Seabed logging benytter elektro- 
magnetiske bølger for å påvise hydrokarboner. 
Teknologien gir informasjon som gjør det  
lettere å skille reservoarer fylt av olje eller 
gass fra reservoarer fylt av vann.

 ODIm faIrLeaD™

8ODIM har levert sin plass-besparende 
fairlead mekanisme til alle ledende seismikk- 
operatører. Korrekt håndtering av marine 
kabler er ofte undervurdert. Nedetid og ut-
skifting av kabler på grunn av skader kan 
være svært kostbart. Levetiden for en kabel 
er helt avhengig av måten kabelen blir 
håndtert på når den blir ført over hekken  
på et fartøy og ut i vannet.

 ODIm cONtrOL systems

8ODIMs kontrollsystemer dekker hele  
produktspekteret fra en enkel vinsj til  
komplekse håndteringssystemer som om-
fatter komplette dekksløsninger. En enkel 
fjernkontroll er nok til at en person på en 
sikker måte kan håndtere alle streamere i 
en og samme operasjon.  
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OceaNOgrapHIc
Vitenskap i dybden

Skipsdesign av Skipsteknisk

8Automatiske håndteringssystemer for ose-
anografiske forskningsfartøyer er et forholds-
vis nytt satsningsområde for oss, men vi har 
over 20 års erfaring som leverandør av kom-
plett dekksutstyr og utenbordssystemer for 
alle typer forsknings- og fiskefartøyer i hele 
verden. Viktige elementer i disse løsningene 
er teknologi utviklet for seismiske undersø-
kelser og for fiskeindustrien, samt den pa-
tenterte løsningen ODIM CTCU® som tillater 
bruk av fibertau og elektriske kabler i dyp-
vannsoperasjoner.

I likhet med de andre systemene vi leverer, er 
det også viktig i oseanografiske undersøkelser 
at vi kan synkronisere driften av ulike håndte-
ringssystemer. Vi vet hvor viktig det er med 
koordinerte systemer og med fokus på holis-
tiske løsninger har vi utviklet teknologi som  
tilfredsstiller de strenge kravene dette inne-
bærer. Våre integrerte løsninger kombinert 
med bred erfaring fra drift av ulike system-
segmenter gjør oss til en verdifull partner og 
bidragsyter på mange ulike områder. 

Vårt oseanografisegment fokuserer primært 
på komplette, automatiske håndteringsløsnin-
ger for markedene innen oseanografisk fors-
kning, fiskeindustri og sjøforsvar. I senere år 
har verden fått oppleve noen av de katastrofer 
som følger med den globale oppvarmingen. 

Observasjoner av oseanografiske parametere 
er derfor en viktig del av å overvåke globale kli-
maendringer og konsekvensene av dem. Slik 
informasjon er også nødvendig for å oppnå 
bedre forvaltning og regulering av verdens fis-
keressurser som nå overbeskattes som mat-
kilde til en global befolkning. 

Økende sjøtransport har medført betydelig 
press på havneområder i hele verden. Det er 
meget viktig at nasjonale myndigheter nå ko-
ordinerer sine oseanografiske og hydrografis-
ke aktiviteter og innhenter mest mulig nøyak-
tig informasjon for å bidra til sikker og effektiv 
sjøtransport.
  
Energiforbruket økte dramatisk i nyere tid og 
førte til vesentlig høyere priser på olje, gass og 
kull frem til finanskrisen høsten 2008. Den 
dramatiske nedgangen i verdensøkonomien vi 
nå opplever, krever at vi revurderer vårt syn på 
disse energibærerne og deres virkninger i 
markedet. Dersom vi tror at den nåværende 
nedgangen er kortsiktig, er det også sannsyn-
lig at de nevnte energibærerne fortsatt vil bli 
benyttet som før. 

De høye prisene har ført til en voldsom ek-
spansjon i offshore leting etter olje og gass. 
Dermed har det oppstått et globalt under-
skudd på arbeidskraft som skaper problemer 

for industrien når den skal fylle sine behov. 
Samtidig har teknologiske fremskritt innen  
leting etter olje og gass ført til krav om stadig 
mer nøyaktig oseanografisk informasjon.  
Dagens situasjon krever derfor automatiske 
håndteringssystemer som gjør det mulig å 
overvåke havet med stor nøyaktighet uten  
behov for ytterligere personale.

Energi direkte fra vind, bølger og tidevann  
påvirker også behovet for utstyr som samler 
nøyaktige og pålitelige data for bruk i utvikling 
og drift av disse nye teknologiene. 

Vi ser nå en betydelig økning i kontrahering 
av nybygg for den oseanografiske sektoren, 
og vi arbeider for tiden med en rekke større 
prosjekter omkring i verden. Vårt brede pro-
duktspektrum og gode referanser betyr at vi 
ofte blir invitert til å bidra med våre kunnska-
per allerede når fartøyet er på tegnebrettet. 
Dette gir oss gode muligheter til å påvirke  
redere og skipsbyggere på et tidlig stadium 
når det gjelder håndteringssystemer som 
skal installeres og hvilken standard man bør 
velge for disse. Ettersom slike prosjekter 
stort sett drives av nasjonale forsknings- 
institutter, er planleggingsfasen (ledetiden) 
ofte mye lenger enn vanlig i kommersiell 
sammenheng.
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 ODIm cOmpact ctcu®

8ODIM COMPACT CTCU® (Cable Traction 
Control Unit) er en mindre CTCU som kan 
benyttes som en del av komplette oseano-
grafi systemer. Dette muliggjør bruk av fi-
bertau for å kunne ta prøver i de dypeste 
havområdene.

8Komplette oseanografi pakker 
ODIM har levert en rekke systemer og utstyr til det avanserte forskningsskipet ”James Cook” 
for britiske myndigheter (se illustrasjon på side 26). Skipet er utstyrt med et vinsjrom med 
 omfattende ODIM-leveranser, blant annet ODIM COMPACT CTCU® og håndteringsutstyr for 
kjerneboring og prøver på havbunnen på inntil 8000 meters dyp. I tillegg er det levert 
 A-ramme, parallellogram-ramme og Hydro-bom, samt avanserte overvåkings- og kontrollsystem. 
En rekke av ODIMs vinsjer er basert på elektriske drift, noe som reduserer effektforbruket,  
og som gjør faren for forurensing minimal.

8Løsningene innen dette segmentet er spesielt utviklet for våre kunder innen oseanografi 
og forsvar i Nord-Amerika, men er også relatert til våre kunder innen fiskeri, seismikk og 
dypvann. Vi tilbyr blant annet den patenterte ODIM CTCU®-teknologien, som benytter  
fibertau til operasjoner på de store havdyp. Også innen forskningssegmentet er det viktig  
å kunne synkronisere operasjonen av ulike håndteringssystemer, og ODIM har utviklet  
teknologi og helhetlige løsninger som møter de strenge kravene. Ved å kombinere våre  
erfaringer fra de forskjellige segmentene, blir ODIM en verdifull partner på flere områder. 

 sLepeaNretNINger Og  
 måLesINstrumeNter
8ODIM leverer en rekke ulike slepeanretnin-
ger og måleinstrumenter som enten trekkes 
bak en farkost eller som senkes og heves til 
gitte dybder. Anretningene inneholder et 
mangfold av nyttelaster og instrumenter, alt 
fra akustiske kilder til sonarer.

 LauNcH & recOvery 
 systems
8En av ODIMs spesialområder er utvikling av 
håndteringsløsninger for sjøsetting og inn-
henting av ubemannede farkoster og ulike 
slepeanretninger og måleinstrumenter.

 ODIm LOpc™

8ODIM LOPC™ (Laser Optical Plankton  
Counter) er en oseanografisk sensor som 
måler og prosesserer informasjon om 
 organismer i havet. Produktet er en liten og 
lett konstruksjon som enkelt installeres i en 
rekke slepe- og måleanretninger. Den kan for 
eksempel integreres som en del av en ODIM 
MVP™-leveranse.

 ODIm mvp™

8 ODIM MVP™ (Moving Vessel Profiler)  
håndterer utstyr som innhenter  informasjon 
om egenskaper i vannet og på havbunnen. 
Systemet kan øke effektiviteten av datainn-
samlingen, og dermed kvaliteten på de akus-
tiske dataene som samles inn. Dette resulte-
rer i kortere behandlingstid for dataene, og 
kortere ventetid for kunden.

 ODIm ffcpt™

8ODIM FFCPT™ (Free Fall Cone Penetro-
meter) kan leveres uavhengig av ODIM MVP™ 
eller som en del av systemet. Dette er et in-
strument som er utviklet for å innhente 
geotekniske og geofysiske bunnprøver. Med 
dette systemet kan en bestemme sediment-
type for klassifisering av havbunnen, og sedi-
mentets geologiske styrke. Dette gjøres ofte 
når man skal legge opp ruter for kabler og 
olje- og gassledninger. Systemet benyttes 
også ved mineleting og miljø-studier.
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OffsHOre suppLy
Sikkerhet driver utviklingen av bakdekksløsninger

8Oljeselskapene stiller nye og strengere 
krav til sikkerheten på offshore service-far-
tøy. Dette tvinger fram nye håndteringsløs-
ninger som gjør at krefter kan minimalise-
res, og hvor de mest farefylte oppgavene 
kan fjernstyres og automatiseres. ODIM ut-
vikler sikre håndteringssystemer både for 
forsyningsfartøy (PSV) og ankerhåndterings-
fartøy (AHTS) med fokus på å redusere 
mannskapets eksponering overfor risikofyl-
te håndteringsoperasjoner på dekk. ODIM 
arbeider også målrettet for å introdusere 
nye bransjestandarder som bidrar til bety-
delige kostnadsreduksjoner og store reduk-
sjoner i miljøutslippene.

Etterhvert som offshoreindustrien flytter til 
dypere farvann og nye forankringsforskrifter 
skal implementeres, viser oljeselskapene en 
sterk interesse for ny teknologi, og for en ny 
generasjon ankerhåndteringsfartøy som 
mestrer disse utfordringene. Flere og flere 
oljeselskaper bekrefter i dag at de går mot 
mer bruk av preset forankring, med økende 
bruk av polyestertau som forankringsline. 
Blant annet derfor tror vi at neste genera-
sjons automatiserte håndteringssystemer 
for ankerhåndtering vil være basert på ODIM 
teknologi. ODIM CTCU®-teknologi og fibertau 
vil erstatte tunge system med stålwire og 
kjetting, der ODIM CTCU® utgjør kjernen i 

håndteringssystemet for polyestertau. ODIM 
Smart AHTS™ systemet har en unik lagrings-
kapasitet, og kan derfor i enkelte operasjoner 
være en fullverdig erstatning for tre tradisjo-
nelle ankerhåndteringsfartøy, avhengig av 
hvilken operasjon som skal utføres. ODIM 
Smart AHTS™ systemet kan også installere 
alle ankertyper som benyttes av denne in-
dustrien idag, inklusive store sugeanker. I til-
legg kan det samme systemet brukes til in-
stallasjon av tunge havbunnsmoduler på alle 
havdyp, med full aktiv hiv kompensering inte-
grert i ODIM CTCU® systemet.

Skipsdesign av Rolls-Royce (øverst) og STX Europe
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ODIM Smart AHTS™
8ODIM Smart AHTS™ er et komplett automatisert håndteringssystem for ankerhåndtering 
som adresserer oljeselskapenes behov for kostnadseffektive løsninger for framtidens lete- 
og produksjonsboring etter olje og gass. Konseptet gir betydelige effektivitetsgevinster, det 
gir langt større utnyttelsesgrad av fartøyene, samtidig som det øker sikkerheten for 
mannskapet om bord. I tillegg reduseres utslipp av både CO

2
 og NO

x
 betydelig. 

 ODIm abcs™

8 I samråd med StatoilHydro har ODIM utvi-
klet ODIM ABCS™ (Automatic Bulk-Hose Con-
nection System), et system for automatisert 
håndtering av bulklaster mellom plattformer 
og skip. ODIM ABCS™ har fjernstyrt mottak 
og oppkobling av forsyningsslangene, med 
elektronisk verifisering av rett vare til og fra 
rett tank. Fravær av manuelle operasjoner 
gir betydelige sikkerhetsgevinster for 
mannskapet. Mulighet for hurtig automati-
sert frakobling gir også økt sikkerhet i nøds-
situasjoner. Koblingen gir også miljø messig 
gevinst fordi man unngår søl og spill.

 ODIm raHs™

8ODIM RAHS™ (Remote Anchor Handling 
System) er en ny og revolusjonerende ma-
nipulator arm som er under utvikling hos 
ODIM. Den skal bidra i utviklingen mot et 
automatisert og mannskapsfritt, og 
dermed sikkert bakdekk.

 ODIm wbrs™ 

8En av hovedkarakteristikkene ved tredje-
generasjons beredskapsfartøyer  er en inne-
bygd slipp i hekken av fartøyet. Denne er ut-
viklet for innhenting og utsetting av mindre 
hurtiggående redningsfartøy. Som en del av 
denne løsningen har ODIM levert WBRS (Work 
Boat Reception System) for automatisert 
håndtering av redningsfartøyer. Redningsfar-
tøy opp til 9,1 meter kan hentes opp og set-
tes ut av moderfartøyet via slippen og ODIM 
WBRS™ i meget dårlig vær. Dette systemet er 
i dag levert til flere fartøy som i dag opererer i 
Nordsjøbassenget og på Snøhvitfeltet, i tilegg 
til tre prosjekt som er under bygging.

Den tradisjonelle AHTS vinsjen er erstattet av en ODIM CTCU® dypvannsvinsj og ODIM  polyester lagringsvinsjer med 
lagringskapasitet tre ganger over konkurrerende løsninger. 

1   odiM CtCu® (Cable traction Control System) 
 Ubegrenset forankrings- og installasjon dybde  
 Aktiv hiv kompensert 

2   odiM polyester lagringsvinsjer  
 35 000m polyester forankringstau  
 Inkluderer fire 150 T sekundærvinsjer  
 (3000m, 160 mm) 

3   odiM AbAS™ offshore kraner  
 Aktiv hiv kompensert 

4   odiM AbAS™ CrC (Cargo rail Crane) 
 Sikker og effektiv logistikk på dekk  
 Inkluderer håndtering for fibertau og  
 forankrings komponenter 

5   odiM AHf™ (Anchor Handling frame) 
 Reduserer maksimal belastning med  
 mer enn 50%  
 Håndterer alle typer ankere og spoling internt 

6  odiM lArS™ (launch And recovery System) for roVs  
 Øker antall operative dager 

7  odiM CWHu™ (Chain and Wire Handling unit) 
 Eliminerer manuelle oppgaver med høy risiko 
 Fjernstyrte justerbare innsettinger 

8  odiM tau stopper  
 Sikker og effektiv hang off system for tilkopling  
 av tau segmenter 

9  odiM AHW™ (Anchor Handling Winch) 
 Kombinert wire og kjede håndteringsvinsjer  
 Quick release i henhold til kommende regelverk

ODIM Smart AHTS™
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8 ODIM Numet er spesialisert på utvikling
og produksjon av systemer og utstyr med høy  
presisjon og pålitelighet til atomkraftindustrien,
og til selskaper som håndterer farlig avfall. Siden 
1974 har aktivitetene vært rettet mot atomkraft- 
industrien. Selskapet består av meget dyktige inge-
niører og profesjonelle operatører i produksjonen.
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Naval & Power
Våre aktiviteter i Nord-Amerika er konsoli-
dert under ODIM Inc. Dette selskapets dat-
terselskaper er ODIM Spectrum Ltd (Peter-
borough, Canada), ODIM Brooke Ocean 
(Halifax, Canada), ODIM Numet Ltd (Peter-
borough, Canada) og ODIM Maritime (tidli-
gere BOT USA Inc –Massachusetts, USA).

Airborne & Shipboard
Forsvarsmarkedet har i økende grad fokus 
på aktiviteter i nære kystfarvann. I tråd med 
prioriteringen av nasjonal sikkerhet legges 
det stor vekt på å beskytte havner og verdier 
mot terrorhandlinger. Den teknologiske ut-
viklingen innen undervannskrigføring øker 
behovet for avanserte håndteringsløsninger 
for tauede anti-ubåtsonarer og mine- og 
torpedoforsvarssystemer.

Nuclear Power
Miljøbetraktninger samt en raskt voksende 
global økonomi har gjort atomkraft til en 
nødvendig og vesentlig komponent i fremti-
dens energibilde. Mange land har nå valgt 
atomkraft og en rekke nye byggeprosjekter 
er i gang omkring i verden for å møte frem-
tidige behov for elektrisk kraft. Viktige mar-
keder er Canada, USA, Sør-Korea, Sør-Afrika, 
Kina, India og Ukraina.

Oppgradering av reaktorer er også en viktig 
komponent i dette markedet, fordi en for-
lengelse av konsesjonen med inntil 30 år er 
den raskeste og mest økonomiske måten å 
bevare eller øke et kraftselskaps kapasitet 
på. Alle Canadas CANDU reaktorer nærmer 
seg nå planlagt levetid og trenger større 
oppgraderinger dersom de skal holdes i drift 
langt inn i neste tiår. 

8Vi er blant de fremste i verden når det gjelder  
å sette nye tekniske standarder for utforming og 
implementering av avanserte løsninger for marinen 
og atomkraftindustrien. Levering av håndterings-
systemer for marinens undervannssensorer på skip 
og helikopter samt støtte til den raskt voksende 
atomkraftindustrien utgjør ODIM Inc sitt viktigste 
salgsområde. Selskapet oppnådde imponerende 
marginer i sjøforsvarssektoren i 2008 med en  
omsetningsvekst på 28 prosent over året før.

NavaL & pOwer 

vekst gJeNNOm 
kuNDeNs suksess 

2008

140

160

2008

30

35

NØkkeLtaLL 
DRIFTSINNTEKTER 
MILLLIONER KRONER

EBITDA 
MILLLIONER KRONER

8 Omsetningen for Naval & Power ble 135,1 
millioner (2007: 109,4 millioner kroner), EBITDA 
ble 27,8 millioner kroner (2007: 23,5 millioner 
kroner), mens EBITDA-marginen for året endte 
på 20,6 prosent (2007: 21,5  prosent).
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aIrbOrNe & sHIpbOarD
Til søk fra høyt og lavt

8Det forventes at nisjemarkedet for av-
ansert utstyr til å sette ut, slepe og ta opp 
undervannssensorer vil holde seg sterkt 
fremover. Vi mener å ha oppnådd høy in-
ternasjonal anerkjennelse i markedet for 
håndteringssystemer for sensorer og er 
posisjonert som det naturlige valg for 
mange av de viktigste forsvarsleverandø-
rene. Blant våre viktigste kunder i dette 
markedet er General Dynamics, ITT Corpo-
ration, L-3 Communications, Lockheed 
Martin og Ultra Electronics. I tillegg har vi 

direkte salg til sjøforsvaret i både USA og 
Canada. Det som skiller oss ut fra våre 
konkurrenter er uovertruffen ekspertise i 
utforming av nyskapende, lette og påliteli-
ge håndteringsløsninger for sensorer på 
sjøforsvarets helikopter og overflatefartøy. 

I 2009 leverer vi avanserte systemer til flere 
nye US Navy plattformer, inkludert DDG-
1000 destroyeren, LCS, MCM-1 minesveipe-
re og marinens MH-60S multioppdrags- 
helikopter.  

Vi ligger meget godt an til å få en rekke vik-
tige nye kontrakter med ulike lands sjøfor-
svar i 2009-2011. Den første, et utviklings-
program for en ny vinsj og håndterings- 
system til luftforsvars-destroyere i Royal 
Australian Navy. Dette programmet omfat-
ter tre fartøyer hvor vår primære kunde og 
hovedentreprenør for sonar er Ultra Electro-
nics i UK.   
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8ODIM utvikler håndteringsløsninger for marinen i mange land. Produktporteføljen inkluderer 
 automatiserte håndteringssystemer for tauet sonar, laserminedeteksjon og minenøytralisering.

8ODIM har en sterk posisjon innen vinsjer og spoleapparat for tauing av sensorer 
fra militære helikoptre.

 ODIm Ltars™

8ODIM LTARS™ er et automatisk håndte-
ringssystem for å sette ut, slepe og ta opp 
lavfrekvent aktiv/passiv slept sonar brukt på 
antiubåtoppdrag.

 DDg1000

8ODIM Spectrum har en kontrakt med Lock-
heed Martin for å konstruere og produsere et 
håndteringssystem til en automatisk flerfunk-
sjons slept matrise til US Navy sin nye DDG-
1000 Zumwalt destroyer.

   ODIm LbvDs™

8Vi har utviklet og levert det automatiserte 
håndteringssystemet ODIM LBVDS™  
(Lightweight Broadband Variable Depth  
Sonar system ). Systemet er avbildet her  
utplassert fra en US Navy destroyer.

 HeLras prOgram

8ODIM Spectrum er i partnerskap med  
L-3 Ocean Systems for å produsere HELRAS 
spolemaskinsystemer til Canadas H-92 mari-
time helikopterprosjekt og i andre internasjon-
ale SH-70B marinehelikopterprogrammer.

 ODIm cstrs™

8ODIM Spectrum has utviklet og produserer 
nå ODIM CSTRS™ (Carriage, Stream, Tow and 
Recovery System) en lettvekts vinsj og sleper-
skive med jevnt opptrekk til US Navy sitt  
MH-60S organisk luftbåren antimine program.

 ODIm Orca™

8ODIM ORCA™ organisk spolekabelmontering 
benyttes til spole inn og ut en rekke forskjellige 
kabler til/fra ODIM CSTRS™ vinsjer på US Navy 
helikopter og til kabler på antiminesystemer 
på sjøforsvarets krigsskip i kystsonen (Littoral 
Combat Ships: LCS).
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NucLear pOwer  
Posisjonert for kjernekraft-renessanse   

8ODIM Numet har over 30 års erfaring i 
atomindustrien og er strategisk fokusert 
på å øke sin markedsandel gjennom større 
forretningsaktivitet i USA og internasjonale 
markeder. Allianser blir nå etablert med 
alle de største internasjonale reaktorleve-
randørene og EPC (utvikling, prosess og 
kontroll eller utvikling, innkjøp og bygging) 
entreprenører for å bli en nøkkelleverandør 
av produkter til et voksende antall nybygg i 
disse markedene. I tillegg til ekspansjon i 
eksisterende aktiviteter leter vi også aktivt 
etter mulige oppkjøpskandidater for å opp-
nå strategiske mål i viktige markeder.

I lys av den forventede oppblomstringen av 
kjernekraftindustrien er ODIM Numet i en 

ønskeposisjon som en veletablert og re-
spektert utstyrsleverandør til kjernekraftin-
dustrien. I en industri hvor erfaring er av 
største viktighet, har vi utviklet relasjoner 
gjennom mange år med god service spesi-
elt tilpasset atomkraftindustrien. Med en 
historikk av suksessfulle prosjekter, bred 
erfaring og en forpliktelse til å møte de 
strengeste kvalitetskrav, er selskapet en 
attraktiv partner for aktørene i dette vok-
sende markedet. 

Markedssegmenter for ODIM Numet om-
fatter kommersiell nybygging, oppgrade-
ring, avfallsbehandling og kundetilpassede 
produkter og tjenester. 

Produkter og tjenester leveres til alle faser 
i et atomkraftverks levetid. En mengde  
tradisjonelle produkter blir omtegnet for å 
tilfredsstille spesifikke lokale krav i hvert 
nytt reaktorprosjekt. Selskapet utvikler 
kundetilpasset utstyr, lager prototyper og 
tester for hver inspeksjon, vedlikeholdsar-
beid eller oppgradering i hele driftsperio-
den. Systemer for avfallsbehandling, pro-
sesser og utstyr blir utviklet og levert for å 
møte kortsiktige, medium eller langsiktige 
mål for avfallsbehandling.
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8Canada er med i en liten gruppe land som konstruerer og leverer atomkraftanlegg. Med over 30 av sine CANDU reaktorer i drift i syv land er 
canadisk industri posisjonert for en viktig rolle i både innenlandske og internasjonale markeder for nye prosjekter for kjernekraftanlegg. ODIM 
Numet leverer produkter og tjenester til nye CANDU prosjekter og ser frem til forretningsmuligheter i forbindelse med lanseringen av Atomic 
Energy of Canada (AECL) sin nye tredjegenerasjons avanserte CANDU reaktor som nå er i siste utviklingsfase. 

I tillegg til mulige oppgraderingsprosjekter for så og si alle de 20 reaktorene i Canada, ligger det nå søknader til godkjenning for generering av 
over 12 000 megawatt ny kjernekraft. Kombinasjonen av økende energibehov, offentlig bekymring for miljøet og prisvolatilitet for andre ener-
gikilder har ført til sterkere offentlig fokus på utbygging av kjernekraft som et akseptabelt alternativ.

 ODIm sLss™ 

8ODIM SLSS™ (Solid Liquid Separation Sys-
tem) er en teknologi som er tegnet og bygget 
for å fjerne fast radioaktivt materiale fra en 
blanding av flytende avfall. Den brukes til å 
samle opp fast materiale lagret i andre behol-
dere og således reduserer de negative effek-
tene på miljøet. Opp gjennom årene er disse 
beholderne blitt brukt til å lagre flytende avfall 
med lav radioaktivitet, med noe oppløst avfall 
og noe i partikler. 

 spesIaLkONstruert  
 kutteverktØy
8Utskifting av brenselskanalene i en CAN-
DU oppgradering krever at endestykkene på 
reaktorens rørfordamper og trykkrør kuttes 
og fjernes. Dette utføres med et fjernstyrt 
kutteverktøy plassert ved reaktoren på et 
arbeidsbord levert av ODIM Numet. Verktøy-
et låses på trykkrørets endestykke og orien-
terer skjærehodet i tre dimensjoner for å 
oppnå spesialtilpasset kutting av CANDU  
endestykker.

 ODIm cfts™

8ODIM CFTS™ (Calibration Facility Tooling 
Station) er et spesialtilpasset verktøy som 
blir benyttet til å inspisere brenselskanaler i 
CANDU reaktorkjerner. Et meget kompakt 
modulert system er utviklet for takle be-
grenset tilgang til reaktoren og komplekse 
restriksjoner i monteringsområdet. Dette 
systemet kalibrerer, utprøver, lagrer og skif-
ter ut inspeksjons- og vedlikeholdsverktøy 
til reaktorens brenselskanaler. 

 vesseL traNsfer cart

8Spesialtilpassede transportvogner leveres 
for trygg transport av store, blyinnfattede be-
holdere som brukes i atomkraftanlegg. Disse 
selvstendige kjøretøyene leveres komplett 
med strømfordeling, løftkontroll, løftemeka-
nisme og uavhengige fremdriftshjul som gjør 
at vognen virker i begrensede omgivelser.

 caNDu

8Vi er med i Organisation of CANDU Indus-
tries. Alle eksisterende reaktorer i Canada 
bruker denne teknologien som er et AECL  
varemerke, og disse leverer ca 15 prosent av 
all innenlands elektrisitet. CANDU reaktorer 
finnes også internasjonalt og er en viktig kil-
de til støtte av ren energi programmer.

       Foto med tillatelse fra AECL. 

8ODIM Numets tekniske styrke
Å være en komplett serviceleverandør betyr at vi planlegger, tegner, bygger, monterer, tester og leverer alt nødvendig utstyr samt prosjekt-
ledelse og rådgivning på anlegget for å sikre at hvert eneste prosjekt blir tilfredsstillende gjennomført. Vi besitter vesentlig kompetanse  
innen mekaniske og elektriske systemer og tegner og leverer all nødvendig instrumentasjon og kontrollutstyr, samt software til drift og 
brukergrensesnitt. 

 OppgraDerINgsutstyr

8Oppgradering av CANDU reaktorer i den 
grad deres levetid krever utskifting av strå-
lingsutsatte komponenter i rektorbrenselka-
nalene. Utskifting av kanalene krever trans-
port og håndtering av hundrevis av bestrålte 
og ikke-bestrålte reaktorkomponenter, verk-
tøy og utstyr mellom selve reaktoren og  
annet utstyr på gulvet i reaktorkuppelen. 
Spesialverktøy fra ODIM Numet er essensielt 
i slike oppgraderinger.

under overflaten // Side 35



8ROV (Remotely Operated Vehicle) som heises 
opp gjennom havoverflaten av en ODIM LARS™. 
ODIM har levert 56 automatiserte håndterings- 
systemer for miniubåter til det internasjonale 
offshore markedet. Foto: Tony Hall

Side 36 // under overflaten



8Markedssegmentene Subsea & Deepwater 
Installation og Well Intervention & Drilling er 
ODIMs viktigste områder for den videre satsin-
gen mot det svært lovende subsea- og dyp-
vannsmarkedet. ODIM tilbyr komplette auto-
matiserte håndteringssystemer for offshore 
konstruksjons- og installasjonsfartøy, samt 
komplette topside systemer for drilling og 
brønnintervensjon. ODIM er godt i gang med 
kommersialiseringen av porteføljen. Vi har 
solgt våre første komplette håndterings- 
systemer, og er i tett dialog med våre kunder  
i forhold til potensielle prosjekter. ODIM er i 
ferd med å etablere ytterligere kapasitet i  
nye verdikjeder, og vi utvikler teknologien  
videre for hele virksomhetsområdet. 

Subsea & Deepwater Installation:
Subsea og dypvannsmarkedet kommer til å 
vokse selv om vi i starten av 2009 opplever 
fallende oljepris og stagnasjon i markedet.  
Potensialet innenfor konstruksjon- og  
installasjon er stort både på kort og lang sikt. 
Kombinert med ODIMs unike håndterings-
løsninger for subsea-operasjoner har  
selskapet mulighet til å ta en ledende  
posisjon i denne nisjen, og utnytter dette  
potensialet umiddelbart. 

Well Intervention & Drilling:
Det meste av fremtidig oljeproduksjon vil 
sannsynligvis komme fra økt utvinning av  
eksisterende reservoarer, ikke fra nye uopp-
dagede felt. En økt utvinning (IOR - increased 
oil recovery) krever at oljereservoarene stimu-
leres med intervensjonsverktøy. ODIMs strate-
gi er å tilby komplette systemer for brønninter- 
vensjon med wire og coiled tubing, primært fra 
skip. Det er i dag 5000 subsea brønner, og det 
er svært få skip/rigger som kan utføre denne 
jobben. Behovet er derfor sterkt økende. Vi har 
utviklet komplette systemer, og bruker kom-
petansen fra brønnservice produkter til å 
håndtere de operasjonelle utfordringene. 

I tillegg satser vi sterkt på forenklede bore-
systemer for å komplettere intervensjons- 
systemene. Dette er boring uten riser for 
topphull og komplementering av brønner.  
En komplett topside for skip kan derfor  
inkludere system for intervensjon og lett  
boring. Modulære boresystemer tilbys  
eksisterende plattformer som skal benytte 
boring midlertidig.

Porteføljen har blitt spesielt utviklet for off-
shoreoperasjoner under harde værforhold, 
med strenge krav til operasjonell sikkerhet  
og effektivitet.

8 ODIM er godt posisjonert med teknologi, kompetanse og en produkportefølje for 

å bli en foretrukket leverandør av dekksløsninger for fartøy og rigger som  er kontra-

hert med tanke på installasjonsarbeid og brønnservice. ODIM har løst utfordringene 

for effektive installasjonsjobber på store havdyp med vår patenterte ODIM CTCU®-

teknologi. Teknologien gjør det mulig å benytte fibertau istedenfor stålwire, noe  

som gir store fordeler med hensyn til vekt fordi man kan bruke mindre og rimeligere 

fartøy, og dermed redusere utbyggingskostnadene på store havdyp. Vi vil fortsette 

kommersialiseringen av ODIM CTCU®-teknologien, og vi vil arbeide for å øke våre 

markedsandeler ved å tilby komplette dekksløsninger til operatører i internasjonale 

subsea- og dypvannsmarkeder.

subsea & Deepwater INstaLLatION

eN revOLusJON 
på Dypt vaNN 

NØkkeLtaLL 
DRIFTSINNTEKTER 
MILLIONER KRONER

8Omsetningen innen Subsea & Deepwater Installa-
tion utgjorde 420,2 millioner kroner i 2008, mot 
250,8 millioner kroner året før. EBITDA endte på 
40,4 millioner kroner (2007: 19,5 millioner kroner), 
mens marginen ble 9,6 prosent (2007: 7,8 prosent).
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subsea & Deepwater  
INstaLLatION
Operasjoner i grenseland

8Til tross for lavere oljepris enn for 12  
måneder siden forventer vi mer petroleums-
leting på dypt vann og fortsatt  er  det for-
ventet en sterk vekst innen dypvannsinstalla-
sjon. Antallet brønner på mer enn 1500 
meters dyp vil øke betydelig i årene som 
kommer. Dette skaper et behov for en rekke 
offshore konstruksjons- og installasjons- 
fartøy som er i stand til å operere på store 
havdyp. Felt på ekstreme havdyp (mer enn 
1500 meter) finnes hovedsakelig i Vest- 
Afrika, Mexicogulfen og i Brasil. BP, Total og  
Petrobras står for 70 % av utbyggingen av de 
nye feltene på dypt vann, og vil gjerne være 
premiss givere i forhold til valg av installa-
sjonssystem. Samtlige dypvannsoperatører 
har vært delaktig i utviklingen av ODIM CTCU® 
(Cable Traction Control Unit), og ser nå ut til å 
gi grønt lys for denne unike teknologien. I for-
hold til ren førstegangsinvestering ser kon-
vensjonell teknologi ut til å være konkurran-

sedyktig ned til 1500 meters dybde, men 
erfaringsdata innhentet fra brukere av ODIM 
CTCU®, tilsier at denne teknologien vil gi store 
besparelser ut ifra operasjonelle  
vurderinger også på grunnere havdyp.  
ODIM CTCU® er uansett vurdert til å være  
den beste tilgjengelige løsningen for  
ekstreme havdyp.

Det er få store installasjonsfartøy tilgjengelig, 
og kontraktørene trenger ODIM CTCU®-
teknologien for å kunne delta på anbud for 
prosjekter på ekstremt dypt vann. Stadig nye 
aktører, blant annet med bakgrunn fra off-
shore supplyindustrien, er på vei inn i det at-
traktive subseamarkedet med mindre instal-
lasjons- og multifunksjonelle fartøy. ODIM har 
en sterk posisjon innen Offshore Service Ves-
sels, og ODIMs komplette dekksløsninger 
kombinert med ODIM CTCU®-teknologien kan 
bidra til en ekspansjon av den totale dyp-

vannsflåten inkludert oppgradering av eksis-
terende fartøy- og rigg-flåte. Vi kan blant an-
net tilby en pakke bestående av ODIM CTCU®, 
tårnstrukturer og logistikksystem for håndte-
ring av moduler, ODIM ABAS™ kraner, ODIM 
LARS™ for håndtering av fjernstyrte ubåter 
(ROV), samt integrerte styringssystemer. Ett 
slikt system er kommersialisert i 2008, og vi 
ser flere slike prosjekt komme. 

Vi har levert til sammen 56 ODIM LARS™  
system ved utgangen av 2008, og vi har også 
endel i ordreboken for 2009. Dette viser den 
store interessen som er for våre ODIM LARS™  
system. Vi ser at en rekke planlagte dypvanns- 
prosjekter har blitt utsatt som følge av sterkt 
fallende oljepris og uro i finansmarkedene. 
Det knytter seg også usikkerhet til noen av 
prosjektene som er igangsatt.

Skipsdesign av Vik-Sandvik
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 ODIm mHs™

8ODIMs modulhåndteringssystemer er blant 
de mest pålitelige og sikre systemene på mar-
kedet i dag. Våre avanserte løsninger kan leve-
res som modulære enheter, noe som gir kun-
den fleksibilitet til å mobilisere utstyret på mer 
enn ett fartøy. Med høy grad av funksjonalitet 
og presis aktiv hiv-kompensering, kan utstyret 
også brukes under harde værforhold. Tidlig i 
2009 vil ODIM levere et komplett automatisert 
håndteringssystem for subsea moduler. Sys-
temet inkluderer ODIM CTCU®, skiddesystem, 
tårnstruktur og et avansert guidesystem for all 
type moduler.

 ODIm Lars™

8ODIM LARS™ (Launch And Recovery  
System) er et automatisert håndterings- 
system for fjernstyrte undervannsfartøy 
(ROV – Remotely Operated Vehicles).  
Systemet kan blant annet håndtere ROV-er 
på havdyp ned til 4 000 meter. Med aktiv  
hiv kompensering og en fleksibel låsing mot 
ROVen, kan det operative værvinduet og 
dermed kundens effektivitet økes.

 ODIm cONtrOL systems

8ODIMs kontrollsystemer tilfører kritisk 
funksjonalitet som hastighetskontroll, anti-
slipp kontroll og aktiv hiv-kompensering. 
ODIM har et overordnet utviklingsmål om in-
tegrasjon av utstyr fra hele ODIM-porteføljen 
til et felles operatør-grensesnitt og -miljø.

 

8ODIM har i 2008 komersialisert 125 tonns ODIM CTCU® (bildet under), og en 250 tonns  
ODIM CTCU® er under utvikling. Havila bestilte i 2008 den første 250 tonns ODIM CTCU®.  
Den skal om bord i rederiets 160 meter store fartøy designet av Havyard Design. 

 ODIm ctcu® 

8ODIM har utviklet og patentert teknologien 
ODIM CTCU® (Cable Traction Control Unit). 
ODIM CTCU®-teknologien har vist seg å løse 
hovedutfordringene ved å nå ned på svært 
store havdyp på en hurtig, fleksibel og kost-
nadseffektiv måte. Dette er et vinsjsystem 
som håndterer fibertau og kabler på en sær-
deles skånsom måte. Det er altså ikke lett-
vekts fibertauet som gjør ODIM CTCU®-
teknologien unik, men håndteringen av 
fibertauet uten å skade det. 

 ODIm abas™ kraNer 

8ODIM fokuserer på en produktportefølje be-
stående av spesialkraner til offshorefartøy. Flere 
nye produkter er utviklet, blant annet store off-
shorekraner med hiv-kompenserte løsninger og 
store kraner til produksjonsskip. Kombinasjo-
nen mellom vår unike ODIM CTCU®- teknologi 
og ODIM ABAS™ offshorekraner vil gjøre våre 
kunder svært effektive under installasjonsfasen 
på dypt vann. Foruten at vår teknologi gjør det 
mulig å operere på ubegrenset dybde, kan også 
operasjonene gjøres raskere og billigere. Med 
løsninger med lav vekt og som tar opp liten 
plass på dekk, tror vi at kundene vil se både en 
økonomisk og miljømessig gevinst. 

8ODIM har solgt tre ODIM ABAS™ offshore kraner av typebetegnelsen OCS2100. Dette er  
150 tonns kraner med operasjonsdybde på 2500 meter. I tillegg har vi solgt fem KDE400 ”ROV 
support” kraner som løfter 20 tonn på 700 meters dyp. Begge modellene med ODIMs avanserte 
aktiv-hiv-kompenseringsteknologi. På trappene står også en mer avansert 250 tonns ODIM 
CTCU® kran, og en modell for 50 tonns løft.
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weLL INterveNtION  
& DrILLINg
Enkel, sikker og effektiv

8Well Intervention & Drilling leverer kom-
plette systemer som integreres i offshore 
fartøy som skal drive brønnservice. ODIM 
har med basis i etablerte produkter utvi-
klet automatiserte systemer som kan  
utføre brønn vedlikehold og lett boring.  
Det er fokusert på en sikker og kostnads-
effektiv opprigging og drift sammenlignet 
med flytende rigger. Porteføljen er spesielt 
utviklet for offshoreoperasjoner under  
harde værforhold, med strenge krav til 
operasjonell sikkerhet og effektivitet.

ODIM har omfattende erfaring som under-
leverandør av brønnservice utstyr som coiled 
tubing reels, tårnstrukturer, avanserte  
coiled tubing strekk rammer (ODIM ACTF 

Advanced Coiled Tubing Tension Frames) 
og jekke rammer til plattformer og skip. 
Brønn intervensjonsoperasjoner er et raskt 
voksende marked som i dag er karakteri-
sert med gammel teknologi med lav grad 
av sikkerhet for mannskapet som opererer 
utstyret. ODIM har ambisjoner om å ta en 
ledende posisjon innen denne nisjen ved å 
utvikle neste generasjons automatiserte 
håndteringssystem for sikker brønn- 
intervensjon.

IOR (Increased Oil Recovery) drilling er et 
attraktivt vekstmarked drevet av sterk ut-
vikling av subsea olje brønner kombinert 
med introduksjon av ny teknologi som gjør 
det mulig å utføre operasjonen fra offsho-

re fartøy. Innen dette området oppnår 
ODIM betydelige synergier i selskapet, 
både med tanke på produkter, kompetanse 
og kunder. ODIM er en erfaren leverandør 
av nisje produkter innen brønnservice ut-
styr, med fokus på enkle og kompakte løs-
ninger for sikker operasjon. ODIM sikter 
mot en ledende nisje posisjon innen IOR 
drilling; automatiserte håndteringssyste-
mer for eksisterende borerigger og lett 
drilling fra fartøy. ODIM har stor fokus på 
kommersialisering av eksisterende porte-
følje innen segmentet, og vil på sikt også 
vurdere ytterligere tilskudd til porteføljen.

Skipsdesign av Vik-Sandvik
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 cOILeD tubINg 

8ODIM ACTF™ (Advanced Coiled Tubing Tensi-
on Frame) håndterer coiled tubing injektorer på 
en sikker måte under operasjoner på flyttbare 
installasjoner. Tradisjonelle rammer møter ikke 
dagens krav til sikkerhet for operatørene siden 
de krever at det arbeides under hengende last, 
og at coiled tubing injektoren må håndteres 
manuelt når nedihullsverktøyet skal byttes. Ved 
bruk av ODIM-konseptet blir alle risikable ope-
rasjoner unngått ved at coiled tubing injektoren 
håndteres av et fjernstyrt hydraulisk system. 
Dette gjør at operasjonene blir sikrere, mer  
effektive og mindre vær avhengige.

 ODIm DID™

8ODIM DID™ (Drop in Drum) reel konsept, for 
coiled tubing brukes offshore og onshore 
verden over. Designet er en smidig løsning 
som gjør det mulig å splitte trommel fra dri-
venheten. Dette betyr lavere vekt pr enhet, 
og gjør det mulig å heise utstyret ombord på 
installasjonene innenfor kranenes max kapa-
sitet. Denne løsningen medfører store inn-
sparinger ved opprigging og operasjoner. 
Tromlene er utviklet for operasjoner i Nord-
sjøen med store krav til helse, miljø og sikker-
het. Den tekniske løsningen baserer seg på 
at alle funksjoner som guiding og drift er in-
kludert i selve trommelholderen. Dette tillater 
et enkelt design og lav vekt på trommelen.

 system fOr brØNNINterveN 
 sJON Og bOreOperasJONer
8ODIM tilbyr et  komplett automatisert hånd-
teringssystem som åpner for komplette opera-
sjoner på subsea brønner. Systemet er basert 
på kjente komponenter satt sammen i et inte-
grert system som inkluderer wireline og coiled 
tubing operasjoner med stive riser, og boring 
med konvensjonell borestreng uten riser.

8Boring fra eksisterende plattformer
For å øke effektivitet og fleksibilitet brukes i økende grad modulære borerigger som kan monteres 
på kort tid. Dette er lette systemer som er bygget opp av mindre moduler som kan håndteres av 
plattformenes kraner. Utviklingen av slike systemer krever stor mekanisk innsikt og innovative løs-
ninger for å sette systemene sammen på kort tid. ODIM har utviklet slike systemer, og i samarbeid 
med andre spesialister innen boring optimaliserer vi gode løsninger for denne markedsnisjen.

8ODIMs lange erfaring innen brønnsystemer har resultert i et produktspekter som markedsføres 
globalt. Produktene er i stor grad relatert til hiv-kompenseringsløsninger for brønnoperasjoner, og i 
særdeleshet coiled tubing og wireline operasjoner. De hiv-kompenserte rammene løser sentrale 
Helse-, Miljø- og Sikkerhetsutfordringer, og er solgt over hele verden. Andre brønnrelaterte produk-
ter er ulike brønnpumper og avanserte nitrogenpumper.

 ODIm wOcs™ 

8ODIM WOCS™ (Work Over Control Systems) 
vinsjesystemer er hovedsakelig ment for bruk 
om bord i rigger under intervensjonsarbeid, 
men benyttes også under modulhåndtering og 
intervensjon fra fartøy. Dette er et vinsjesys-
tem for navlestrenger (umbilicals) som forbin-
der dekksutstyr til subsea-utstyr. Den økende 
aktiviteten innen subseamarkedet drives frem 
av at oljevirksomheten flyttes til stadig større 
havdyp og tøffere farvann, med behov for mer 
komplette og kraftigere utstyrspakker. Derfor 
vil ODIM søke å ta frem komplette løsninger 
for å ytterligere effektivisere håndteringsope-
rasjoner om bord i fartøy i subsea-markedet.

 ODIm abas crc™  
 
8ODIM ABAS™ CRC (Cargo Rail Cranes) for 
håndtering av rør ODIM tilbyr avanserte ODIM 
ABAS™ cargo rail kraner med robotisert verk-
tøy for håndtering av rør. Kranene er svært  
robuste, har stor rekkevidde og forenkler  
effektiv transport av rørene fra lagringsenhe-
tene til operasjonsområdet om bord. Robot- 
teknologien, som fjernstyres av mannskapet, 
gir mulighet til rask og sikker håndtering av  
rørene på dekk selv under harde værforhold. 
Dette øker fartøyets værvindu, og med det 
øker antall dager med operasjonell oppetid  
for kunden. 
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8Våre serviceteam er tilgjengelig 24 timer i 
døgnet,365 dager i året, og vi gjør det som er
praktisk mulig for å få vår kompetanse ut til
kunden så raskt som mulig.
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8Vi øker og utvikler vår organisasjon i takt 
med veksten i ODIM for å ivareta våre for-
pliktelser  overfor våre kunder. Dette gjelder 
både kapasitet, kompetanse, og global
tilstedeværelse. Vårt løfte overfor våre kun-
der er at vi skal være forpliktet og engasjer-
te gjennom hele produktets levetid, og vi 
skal være tilgjengelige, fleksible, kreative og 
entusiastiske. ODIM skal hele tiden være en 
partner som er i stand til å gi teknisk veiled-
ning og tilbakemeldinger, i tillegg til korrekte 
deler til rett tid. Vårt mål er å øke våre kun-
ders effektivitet og driftsprofil på fartøy 
med utstyr fra ODIM.

ODIM legger stor vekt på å etablere en sterk 
global After Sales & Service-organisasjon. 
Vår kjennskap til kundenes operasjoner, vårt 
servicenivå og våre avanserte løsninger, 
som dekker alt fra enkle vinsjer til komplek-
se og omfattende håndteringssystemer, ut-
gjør forskjellen i ODIMs leveranser. Omset-
ning, marginer og ikke minst kunnskapen vi 
tilegner oss gjennom disse aktivitetene bi-
drar til å bringe ODIM videre.

ODIM skal representere trygghet for kun-
den, og vår inngående kompetanse og ef-
fektive rutiner skal bidra til å øke våre kun-
ders marginer. ODIM arbeider derfor hardt 
for å sikre korte leveringstider på  
kritiske komponenter, og en bred flerfaglig-
het blant våre serviceingeniører. 

Erfaring og kunnskap fra krevende opera-
sjoner er nøkkelen til at våre kunder blir mer 
effektive i sine operasjoner. Vi sørger for 
å utnytte våre erfaringer og kompetanse 
i henhold til kundens behov – raskt og til 
rett kvalitet. Kundeundersøkelser viser at vi 
er kjent for god service, men det er alltid et 
potensial for forbedring. Derfor arbeider vi 
kontinuerlig for å forbedre vårt samarbeid 
med kunden og for å øke vår kompetanse.

8ODIM har i de siste 35 år vært en ledende leverandør av 
automatiserte håndteringsystem for offshore service far-
tøy. Vi jobber tett sammen med våre kunder for å utvikle 
løsninger som forbedrer effektiviteten i deres operasjoner.

Dette nære samarbeidet med våre kunder stopper ikke 
der. Vi er alltid tilgjengelig for våre kunder – vi forplikter oss 
gjennom hele produktets levetid.

after saLes & servIce

vI fOrpLIkter  
Oss gJeNNOm HeLe  
prODuktets LevetID 
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8Vårt nære forhold til kunden stopper ikke 
når vi har levert et system. Vi er alltid til-
gjengelig for kundene gjennom hele produk-
tets levetid. ODIM har  stor fokus og investe-
rer mye i å utvikle en sterk global After Sales & 
Service-organisasjon, og høsten 2008  styr-
ket vi oss ytterligere gjennom oppkjøpet av  
Sunnmøre Elektro. Dette oppkjøpet økte vår 
elektrokompetanse og kapasitet. Forent 
med den hydrauliske og mekaniske kompe-
tansen vi allerede innehar, gjør dette oss i 
stand til å tilby og levere komplette service 
tjenester verden over. Produktsentre med 
spesialist kompetanse på de forskjellige 
ODIM systemene er en nøkkelfaktor. Vi har 
nå ettermarkedsorganisasjoner etablert i  
Ulsteinvik, Aukra og Stavanger. Vi forsterket 
oss også globalt i 2008 med ettermarkeds-
personell i Singapore og Houston. Vi vil fort-
sette i 2009 med en ytterligere utvidelse av 
vår tilstedeværelse i Østen, og vi er i gang 
med å etablere oss i Brasil.  Et godt utviklet 
nettverk vil være våre produkt sentre sin 
forlengede arm i markedet. Vår filosofi er å 
være global og lokal.

Tid er en kritisk faktor når våre kunder tren-
ger en nødvendig reservedel for å holde sine 
operasjoner i gang. ODIM After Sales & Ser-
vice er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 365 da-
ger i året. Vi har etablert et world wide tele-
fon nummer som gjør det enklere for våre 
kunder å kontakte oss uavhengig av hvilke 
ODIM system  de har, og hvor de måtte be-
finne seg i verden. Vi gjør alt som er praktisk 
mulig for å få delene ut til kunden så raskt 
som overhodet mulig. Våre serviceteam har 
lang erfaring og inngående kunnskap som 
gjør oss i stand til å løse problemer, foreta 
forbedringer og gjøre reparasjoner hvor enn 
det er et behov for det – ofte innen 24 timer. 

Enten det gjelder forebyggende vedlikehold, 
oppgradering, modifikasjoner eller reserve-
deler som raskt må ut, eller alvorlig drifts-
stans som krever servicefolk om bord, tilbyr 
ODIM ekspertise og kapasitet. I stedet for at 
kunden forholder seg til en rekke leverandører 
er ODIM i stand til å koordinere hele leveran-
sen. Vi skal sørge for å få komponenter  
og reservedeler levert til en dedikert After  

Sales & Service mottaksterminal, og vi skal 
kjøpe inn kritiske deler med høy omsetning 
for lager.

ODIM tilbyr kurs og opplæring for våre  
kunders driftspersonale og støtteapparat. 
ODIM-akademiet er en kombinasjon av  
generell innføring og teori i faget, samt 
praktiske øvelser. Som oftest er kunden 
svært motivert til å lære hvordan de på best 
mulig måte kan bruke og  bli kjent med sys-
temene, og dermed gjøre det beste ut av i 
nvesteringen. Ved å hjelpe og utdanne våre 
kunder, er ODIM After Sales & Service en 
førsteklasses kanal for tilbakemelding om 
hvordan våre systemer virker i praksis.  
Tilbakemeldingene er verdifulle innspill til 
kontinuerlig utvikling og forbedring.

DeDIkert tIL kuNDeN
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 OppgraDerINg/  
 mODIfIkasJONer
8Basert på at ODIM har  vært i markedet de 
siste 35 år er det et stort antall system i drift. 
Utvikling av nye system  og løsninger er en vik-
tig del av ODIM sin utvikling. Den kompetansen 
vi har innen After Sales & Service gjør oss i 
stand til å oppgradere og modifisere eksiste-
rende løsninger til dagens teknologi. Dette kan 
igjen føre til en bedre operasjonsprofil for våre 
kunders ODIM utstyr.

 servIce

8Den høye aktiviteten innenfor offshore sek-
toren skaper knapphet på kvalifisert mann-
skap. Derfor har vi styrket vår kapasitet og 
kompetanse når det gjelder service ingeniører.  
Våre serviceteam er tilgjengelig 24 timer i døg-
net, 365 dager i året, og vi gjør  det som er 
praktisk mulig for å få vår kompetanse ut til 
kunden så raskt som mulig. 

 tekNIsk suppOrt

8Våre medarbeidere oppdateres kontinuerlig 
på alle nye produkter og system i porteføljen, 
og følger nøye med på utviklingen i segmen-
tene vi er representert i. After Sales & Service  
arbeider tett sammen med våre produkt- 
utviklere og produksjon for å kunne tilby en  
effektiv service.

  reserveDeLer 

8Vi lover rask respons på alle henvendelser fra 
våre kunder. Vi tilbyr umiddelbar service hvis kri-
tiske komponenter havarerer, og lover et svar 
innen 48 timer ved problemer med ikke-kritiske 
komponenter. På denne måten bidrar vi til å øke 
operasjonstiden for våre kunder.

 LOgIstIkk 

8ODIM utvikler stadig sin service og lagerbe-
holdning for reservedeler. Vi øker tilgjengelig-
heten på reservedeler ved å etablere varelager 
på strategisk viktige lokasjoner rundt om i ver-
den, og har et effektivt system som sikrer 
raskt oppmøte av servicepersonell og levering 
av reservedeler. Våre leverandører har høy fo-
kus på å oppfylle våre kunders krav.
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Ellen Olsen, 
(født 1962), 
Styremedlem 

Olsen er ansatt i Statoil   
som sjefingeniør for under-
vanns produksjonssystemer. 
Hun er utdannet sivilingeniør 
i marinteknikk fra NTNU  
(tidligere NTH) og har lang 
erfaring med undervanns 
operasjoner fra Stolt Off-
shore og FMC Kongsberg 
Subsea. Olsen er norsk 
statsborger og bor i Harstad.

Øyvind Bunes 
(født 1972), 
Styremedlem* 

Bunes er utdannet innen 
 marin teknologi på NTNU 
i Trondheim. Bunes har arbei-
det i ODIM siden 2002 som 
Gruppeleder på Hydraulikk. 
Han har også erfaring fra 
 MARINTEK som Research 
 Engineer. Bunes er norsk 
statsborger og bor i Bjørkavåg.

Martinus Brandal 
(født 1960),  
Styremedlem 

Brandal har en bachelorgrad 
i elektro ingeniørvitenskap 
fra Høgskolen i Oslo. Brandal 
har jobbet i Aker gruppen  
siden 2004, nå som senior 
partner & president i Aker 
ASA. Fra 1985 til 2004,  
besatt Brandal ulike leder-
stillinger i ABB gruppen ved 
deres hovedkvarter i Zurich. 
Brandal er norsk statsborger 
og bor på Nøtterøy, Norge.

Astri Karin Bjørnevik 
(født 1970),  
Styremedlem* 

Bjørnevik har en mastegrad  
i teknisk kybernetikk fra  
Norges Tekniske Høgskole 
(NTH, nå NTNU) i Trondheim, 
Norge. Hun har jobbet i ODIM 
siden 2001 som prosjekt  
ingeniør innen kontroll  
system. Bjørnevik er norsk 
statsborger og bor på  
Hareid, Norge. 

styret   
2008
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Njål Sævik
 (født 1969), 
Styremedlem 

Sævik er administrerende 
 direktør i det børsnoterte sel-
skapet Havila Shipping ASA. 
Han er utdannet kaptein og 
har studert administrasjon og 
ledelse ved høyskolen i Åle-
sund. Han har erfaring fra 
offshore-relatert virksomhet 
siden 1986, først som sjø-
mann og senere i forskjellige 
administrative stillinger. 
 Sævik er norsk statsborger 
og bor på Remøy.

Karl Erik Kjelstad
(født 1966),  
Styreleder 

Kjelstad har en mastergrad i marin 
ingeniørvitenskap fra Norges teknisk 
-  vitenskaplige universitet (NTNU). 
Han har arbeidet i Aker gruppen  
siden 1998, nå som Senior partner 
& president i Aker ASA. Kjelstad var 
president og konserndirektør i Aker 
Yards ASA fra januar 2003 til juni 
2007. Kjelstad er norsk statsborger 
og bor i Oslo, Norge. 

Harald Johnsen  
(født 1951), 
Styremedlem* 
 
Johnsen er utdannet som 
marin mekaniker og har tid-
ligere arbeidet for Rolls-
Royce Marine og Hydrakraft. 
Han arbeider nå som meka-
niker i ODIM AS. Johnsen er 
norsk statsborger og bor på 
Hareid.

Kristin Krohn Devold 
(født 1961),  
Styremedlem  

Krohn Devold er utdannet  
siviløkonom. Hun er general- 
sekretær for Den Norske  
Turistforening. Som stor-
tingsrepresentant gjennom 
tolv år har Krohn Devold 
vært i en rekke av stortin-
gets komiteer. Hun var også 
forsvarsminister i det bor-
gelige regjeringssamarbei-
det frem til høsten 2005. 
Krohn Devold er norsk 
statsborger og bor i Oslo.

* ansattrepresentant
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8Hovedtrekk
Samtlige forretningsområder i ODIM kan 
også for 2008 vise til videre vekst. Både når 
det gjelder omsetning og inntjening satte 
konsernet nye rekorder innefor alle sine tre 
forretningsområder. 

Konsernet ervervet også i 2008 viktig og 
riktig kompetanse gjennom to strategiske 
oppkjøp henholdsvis innen Nuclear Power 
(Numet Engineering Ltd) og After Sales & 
Service (Sunnmøre Elektro AS). Samtidig 
har ODIM hatt høy fokus på å videreutvikle 
det omfattende produksjonsnettverket og 
etablering av lavkostproduksjon gjennom 
2008. I tillegg har arbeidet med å adres-
sere oljeselskapenes behov for kostnads-
effektive løsninger med avansert teknolo-
gisk innhold fortsatt med uforminsket 
styrke.

Gjennom 2008 har ODIM arbeidet målrettet 
med utvikling av kompetanse og kapasitet. 
Samtidig har kommersialiseringen av dyp-
vannsløsninger fortsatt gjennom året. Vikti-
ge tiltak har blant annet vært å styrke tilste-
deværelsen i Singapore, samt etablering og 
bygging av en mindre organisasjon i Shang-
hai som skal ivareta produksjons- og kvali-
tetsoppfølging mot produksjonsnettverket  
i Asia. 

For året 2008 oppnådde ODIM en omset-
ning på 2.136,5 millioner kroner, sammen-
lignet med 1.416,8 millioner kroner i 2007. 
Resultat før renter og avskrivninger (EBITDA) 
endte på 397,9 millioner kroner (2007: 
240,1 millioner kroner), mens resultat etter 
skatt ble 245,1 millioner kroner (2007: 
200,5 millioner kroner), tilsvarende 5,27 
kroner per utstedt aksje.

Ordreinngangen i 2008 var rekordstor og ut-
gjorde til sammen 2.374 millioner kroner. 
Tendensen var fallende gjennom året med 
en rekordstor ordreinngang på 969 millioner 
kroner i andre kvartal og 322 millioner kro-
ner i fjerde kvartal.  Ved utgangen av året lå 
ordrereserven på 2.307 millioner kroner, 
sammenlignet med 2.070 millioner kroner 
ved utgangen av 2007.

Konsernets målsetting for 2008 var en om-
setning på 2.200 millioner kroner, noe som 
tilsvarer en omsetningsvekst for 2008 på 
mer enn 50 prosent sammenlignet med 

2007. Omsetningen viste seg å øke med 51 
prosent hvorav organisk vekst utgjorde ca 
47 prosent. Dersom omsetningen fra opp-
kjøpte virksomheter hadde blitt konsolidert 
inn for hele året hadde omsetningen for 
året vært 2.208 millioner kroner, tilsvarende 
en vekst på nærmere 56 prosent fra 2007.

I likhet med mange andre selskaper på Oslo 
børs opplevde også aksjonærene i ODIM en 
større nedgang i aksjekursutviklingen i 
2008. Ved inngangen til året lå kursen på 
84,00 kroner, mens året endte med en 
sluttkurs på 28,90 kroner, tilsvarende en 
kursnedgang på om lag 66 prosent for året. 
I tillegg til den pågående finanskrisen må 
den kraftige kursnedgangen ses i sammen-
heng med en kraftig nedgang i oljeprisen i 
andre halvår 2008, som har slått spesielt 
hardt ut for selskaper som opererer innen-
for oljeservice-sektoren.

Virksomheten 
ODIM ble etablert i 1974 og selskapets virk-
somhet har helt siden den gang vært rettet 
mot automatiserte håndteringsløsninger for 
den maritime bransjen. Konsernet har siden 
starten levert løsninger til seismikkbransjen, 
og fremstår i dag som markedslederen for 
automatisert håndteringsutstyr for bak-
dekksoperasjoner innen dette segmentet. 

ODIMs hovedkontor ligger i Hjørungavåg i 
Hareid kommune på Sunnmøre, på vestkys-
ten av Norge. Selskapets adresse er: ODIM 
ASA, postboks 193, 6069 Hareid.

Konsernet er også representert i Canada 
gjennom ODIM Inc. og datterselskapene 
ODIM Spectrum Ltd og ODIM Numet Ltd i 
Peterborough, samt ODIM Brooke Ocean 
Ltd. i Halifax. Konsernet har salgskontorer i 
Houston i delstaten Texas og i New Bedford 
i delstaten Massachusetts. I Asia er ODIM 
representert ved egne selskap i Singapore 
og Kina (Shanghai). I tillegg har ODIM en fa-
silitet for montering og testing under eta-
blering i Vietnam (Vung Tau). En etablering i 
Brasil er også underveis i takt med konser-
nets økende tro på denne regionen.

ODIM har også i 2008 ervervet to nye virk-
somheter. I mai inngikk konsernet en avtale 
om kjøp av Numet Engineering i Peterbo-
rough, Canada. Oppkjøpet er med på å styr-
ke ODIMs tilstedeværelse innen kjernekraft-

markedet. Oppkjøpet av Numet er også et 
viktig bidrag til målsettingen om å ta en le-
dende posisjon innen dette lovende marke-
det. Det er forventet en betydelig vekst 
innen den kanadiske kjernekraftindustrien, 
både innen større oppgradering og vedlike-
hold av Canadas eksisterende CANDU reak-
torer, men også mulige nybyggingsprosjekt. 

Oppkjøpet av Numet gir konsernet også yt-
terligere anledning til å utvide sine aktivite-
ter utenfor Canada. I USA har den nye admi-
nistrasjonen til president Barack Obama 
signalisert tiltak som skal øke selvforsy-
ningsgraden innen energi generelt, og økt 
satsning på kjernekraft spesielt. ODIM me-
ner at dette vil kunne bidra til fremtidig 
vekst i den nord-amerikanske delen av kon-
sernet.

Den globale flåten av fartøy med ODIMs løs-
ninger er mangedoblet på få år, og er frem-
deles i vekst. Dette genererer også behov 
for et sterkere nettverk som kan tilfredsstil-
le kundenes behov for service, oppgrade-
ring, reservedeler og opplæring. I november 
ervervet ODIM verdifull elektrokompetanse 
innen After Sales & Service gjennom oppkjø-
pet av Sunnmøre Elektro AS. Oppkjøpet 
styrker konsernets kapasitet innen service 
og ettermarked. 

Alle nye systemer og teknologiløsninger le-
vert av ODIM utvikles på basis av nære og 
langsiktige relasjoner til kundene. Satt 
sammen i helhetlige og automatiserte 
håndteringssystemer løser ODIM kundens 
krav til effektivitet i komplekse operasjoner. 
Gjennom en bred og grundig innsikt i kun-
dens operasjoner utvikler ODIM løsninger 
som gir kunden betydelige effektivitetsge-
vinster i sine operasjoner. 

I tillegg til å øke kundens effektivitet i deres 
kritiske operasjoner tar ODIMs løsninger sik-
te på å fremme helse, miljø og sikkerhet for 
kunden og omgivelsene. 

ODIM konsernet leverer i dag automatiserte 
håndteringsløsninger til offshorenæringen 
og marine militære markeder. Konsernet le-
verer også håndteringsløsninger til oppgra-
dering av kjernekraftverk. I produktporteføl-
jen ligger også håndteringsløsninger for 
fiskeri. 

styrets årsberetNINg  
fOr 2008
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ODIM er delt inn i tre virksomhetsområder: 
Offshore Service Vessels, Subsea & Deep-
water Installation og Naval & Power:
Virksomheten i Offshore Service Vessels 
retter seg mot markedssegmentene Seis-
mic, Offshore Supply og Oceanographic. Le-
veranser til seismikkindustrien har vært en 
del av ODIMs hovedaktivitet siden 1974.

Naval & Power er virksomhetsområdet som 
selger automatiserte håndteringsløsninger 
til marinens militære fartøyer og helikoptre. 
I tillegg kommer ulike håndteringsløsninger 
til kjernekraftindustrien i Canada. Naval & 
Power består av segmentene Airborne & 
Shipboard og Nuclear Power. Denne delen 
av ODIMs virksomhet er samlet under ODIM 
Inc. som leder konsernets operasjoner i 
Nord-Amerika.

Subsea & Deepwater Installation er det stør-
ste satsningsområdet for ODIM konsernet, 
og det er innenfor dette virksomhetsområ-
det at den største veksten forventes å finne 
sted de nærmeste årene. Virksomhetsom-
rådet består av segmentene Subsea & 
Deepwater Installation og Well Intervention 
& Drilling.  

Kjernen i dypvannssatsningen er ODIMs uni-
ke og patenterte ODIM CTCU® teknologi som 
er et automatisert håndteringssystem som 
gjør det mulig å anvende fibertau istedenfor 
stålwire i en rekke avanserte installasjons-
oppdrag på dypt vann. Ved hjelp av denne 
teknologien kan offshorekontraktører instal-
lere manifolder, brønnhoder og andre hav-
bunnsstrukturer på en enklere, billigere og 
mer fleksibel måte enn med konvensjonell 
teknologi. 

Redegjørelse for årsregnskapet
Sett under ett ble 2008 et godt år med be-
tydelige økning i aktivitetsnivået for ODIM 
konsernet. Året var imidlertid todelt med en 
betydelige aktivitet og fremtidstro i oljeser-
vicesektoren som følge av kraftig oljepris-
oppgang og høy investeringsaktivitet i første 
halvår, og betydelig økt usikkerhet som følge 
av finanskrise og kredittørke i andre halvår.

Omsetningen innen Offshore Service Ves-
sels steg med 50 prosent til 1.581,2 millio-
ner kroner i 2008, (2007: 1.056,6 millioner 
kroner) mens EBITDA endte på 329,7 millio-
ner kroner (2007: 197,1 millioner kroner). 

EBITDA-marginen steg dermed fra 18,7 til 
20,9 prosent i løpet av 2008, noe som først 
og fremst reflekterer at konsernet har lyk-
kes i å oppnå bedre prosjektgjennomføring, 
herunder økt kapasitetsutnyttelse og lavere 
kostnader hos underleverandørene.

Innen ODIMs dypvannssatsning som er sam-
let i virksomhetsområdet Subsea & Deep-
water Installation, var også aktiviteten sterkt 
økende. Omsetningen utgjorde 420,2 millio-
ner kroner i 2008, mot 250,8 millioner kro-
ner året før. EBITDA endte på 40,4 millioner 
kroner (2007: 19,5 millioner kroner). I andre 
halvår 2007 kjøpte ODIM tre selskaper – 
JMC, ABAS Crane og Aker Brattvaag Winch. 
Selskapene har som ventet gitt et marginalt 
EBITDA-bidrag i 2008. Bidraget er imidlertid 
økende og EBITDA-marginen i 2008 endte 
på 9,6 prosent (2007: 7,8 prosent).

Økningen i aktivitetsnivået for Subsea & 
Deepwater Installation er en bekreftelse på 
at de systemer og løsninger som er utviklet 
mot dypvannsmarkedet de siste årene blir 
godt mottatt i markedet. 

Naval & Power er fortsatt det minste vir-
somhetsområdet, men med gode mulighe-
ter for en videre vekst i årene som kommer. 
Virksomhetsområdet hadde en ordreinn-
gang på 229 millioner kroner i 2008, og ved 
utløpet av året utgjorde ordrereserven 196 
millioner kroner. Omsetningen for året ble 
135,1 millioner (2007: 109,4 millioner kro-
ner), EBITDA ble 27,8 millioner kroner (2007: 
23,5 millioner kroner), mens EBITDA-margi-
nen for året endte på 20,6 prosent (2007: 
21,5 prosent). En mindre nedgang i margi-
nen siste år er relatert til prosjektspesifikke 
forhold.

Resultat, kontantstrøm, investeringer, fin-
ansiering og likviditet
Omsetningen i konsernet økte fra 1.416,8 
millioner kroner i 2007 til 2.136,5 millioner 
kroner i 2008, tilsvarende en økning på 51 
prosent. EBITDA økte enda mer, med 66 
prosent, til 397,9 millioner kroner i 2008 
(2007: 240,1 millioner kroner). EBITDA-mar-
ginen for året endte på 18,6 prosent (2007: 
16,9 prosent), mens årsresultatet ble 245,1 
millioner kroner (2007: 200,5 millioner kro-
ner), noe som er det beste resultat noensin-
ne oppnådd i ODIM konsernet.

Styret i ODIM er fornøyd med at inntjenin-
gen øker prosentvis mer enn omsetningen i 
en tid da store deler av bransjen har vært 
preget av ressursknapphet, forsinkelser og 
kostnadsoverskridelser. Konsernet har også 
i 2008 fokusert på å videreutvikle og følge 
opp sitt nettverk av underleverandører og 
andre partnere, for dermed å sikre tilgang 
på nødvendig kapasitet og kvalitet. Konser-
net har hatt en kontinuerlig og tett prosjekt-
oppfølging både når det gjelder økonomi, 
fremdrift og likviditet i alle de største pro-
sjektene. Dette har gitt god kontroll og for-
utsigbarhet både i prosjektene og den øko-
nomiske utviklingen gjennom 2008.

Samlet kontantstrøm fra operasjonelle akti-
viteter utgjorde 298,1 millioner kroner i 
2008, som er ca 100 millioner kroner lavere 
enn EBITDA nivået for året. Differansen skyl-
des først og fremst mer kapitalbinding i va-
relager og fordringer ved utgangen av 2008 
sammenlignet med foregående år. 

Samlet konstantstrøm fra investeringsakti-
viteter beløp seg til 286,0 millioner kroner i 
2008. Av dette utgjorde 121,4 millioner kro-
ner oppkjøpet av Numet Engineering, mens 
99,5 millioner kroner er relatert til utviklin-
gen av anlegget i Vietnam. De resterende 
investeringene er i hovedsak relatert til å 
opprettholde, og dels øke den eksisterende 
gjennomføringsevnen i konsernet. 

Hensyntatt likviditetstilførsel fra finansielle 
aktiviteter på 11,7 millioner, hadde konser-
net en netto likviditetstilførsel på totalt 23,8 
millioner kroner i 2008. Dette bringer likvidi-
tetsbeholdningen opp i 293,0 millioner kro-
ner ved utgangen av 2008. I tillegg har de 
norske selskapene i konsernet en trekkfasi-
litet på 200,0 millioner kroner med sin ho-
vedbank. 

Arbeidskapitalen har i løpet av 2008 økt 
med nærmere 230 millioner kroner. Av dette 
kan nærmere 130 millioner kroner kalles 
spesielle elementer i balansen. Blant annet 
var oppkjøpet av JMC i 2007 klassifisert 
med 85 millioner kroner som kortsiktig gjeld 
pr 31.12.2007. Dessuten er nærmere 45 
millioner kroner blitt klassifisert som mar-
kedsverdi på terminkontrakter under om-
løpsmidler i balansen pr 31.12.2008. Denne 
posten var ikke i balansen i 2007. De reste-
rende 100 millioner kronene i økt kapitalbin-
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ding er relatert til økt lagerbeholdning og 
kundefordringer gjennom året.

Konsernet forventer også en større grad av 
kapitalbinding i arbeidskapital i 2009. Sam-
menlignet med arbeidskapitalen ved utgan-
gen av 2008, forventes det at denne i perio-
der kan øke med mellom 100-200 millioner 
kroner i perioder av 2009. 

Styret vil overfor generalforsamlingen fore-
slå at det vedtas et utbytte på kr 2,00 per 
aksje for 2008. Siden selskapet ble børsno-
tert i 2005, er dette første året at selskapet 
foreslår utbetaling av utbytte. I fjorårets 
årsberetning fra styret ble det opplyst at 
styret i fremtiden i større grad ville ta mulig-
hetene for utbytte opp til vurdering, samt at 
en eventuell utbetaling av utbytte til aksjo-
nærene ville bli vurdert etter avlegging av 
regnskapet for 2008. 
 
I grunnlaget for forslaget ligger en totalvur-
dering av selskapets finansielle posisjon in-
kludert forventet kontantstrømutvikling, in-
vesteringsplaner, finansieringsbehov og
hensynet til en hensiktsmessig finansiell 
fleksibilitet.

Totalkapitalen utgjorde ved utgangen av 
året 1.773,0 millioner kroner, sammenlignet 
med 1.232,9 millioner kroner året før. Egen-
kapitalandelen utgjorde 46,3 prosent per 
31. desember 2008, noe som er en økning 
med 10 prosentpoeng sammenlignet med 
foregående år.

Styret anser forutsetningene for å finansi-
ere ytterligere vekst som gode. 

Det meste av forsknings- og utviklingsarbei-
det (FoU) i ODIM skjer i prosjektene på de 
enkelte produksjonsstedene, og FoU midle-
ne er i all hovedsak allokert internt. Total 
FoU utgjorde 25-30 millioner i 2008, noe 
som er på linje med FoU aktiviteten i 2007. 
En stor del av midlene er også i 2008 benyt-
tet til videreutvikling av ODIMs dypvannsløs-
ninger.

Fortsatt drift
Forutsetninger for fortsatt drift er lagt til 
grunn, da det etter styrets oppfatning ikke 
foreligger forhold som indikerer noe annet. 
Som grunnlag for en slik vurdering ligger 
budsjett og resultatanslag for 2009 samt 
konsernets langsiktige prognoser for årene 
fremover. Etter styrets vurdering er konser-
nets økonomiske og finansielle stilling me-
get god.

Markedsforhold – utsikter
Offshore Service Vessels
Etter et prisfall fra et rekordnivå på 147 dol-
lar per fat i juli 2008 ned til et prisnivå nede 
på 30-tallet mot slutten av året, har oljepri-
sen styrket seg i begynnelsen av 2009. Olje-
prisen ligger ved utgangen av første kvartal 
på godt over 50 dollar per fat.

Anslag fra Det internasjonale energibyrået 
(IEA) viser at oljeetterspørselen i 2009 vil lig-
ge 1,2 millioner fat lavere per dag enn i 
2008. OPEC har imidlertid kunngjort pro-
duksjonskutt på til sammen 4,2 millioner fat 
per dag i forhold til produksjonen i septem-
ber i fjor.

Den viktigste markedsdriveren på lengre 
sikt er og blir den fallende reserveerstat-
ningsgraden. Ettersom potensielle ressurser 
blir stadig mindre tilgjengelige, må oljesel-
skapene lete i stadig mer marginale far-
vann. I lys av denne trenden og basert på 
posisjonen som den desiderte markedsle-
der innen seismikkbransjen, ser ODIM spen-
nende markedsmuligheter for seismikk i 
arktiske strøk. Samtidig vil veksten i Asia og 
behovet for økt selvforsyning av energi øke 
seismikketterspørselen i en region der ODIM 
allerede har gode relasjoner, blant annet til 
Kina. I tillegg ser ODIM spennende vekstmu-
ligheter blant nasjonale oljeselskaper. ODIMs 
sterke posisjon i markedet for seismikkfar-
tøy gjør også at markedsmulighetene er 
gode innen service og ettermarked.  

Innen Offshore Supply ser ODIM et potensial 
både for våre enkeltprodukter, men også 
som sammensatte systemløsninger. Etter 
hvert som offshoreindustrien flytter til dy-
pere farvann vil det være behov for en ny 
generasjon ankerhåndteringsfartøy som 
mestrer utfordringene det fører med seg. 
ODIM tror neste generasjon ankerhåndtere-
re vil være basert på ODIM CTCU®-teknologi 
der fibertau erstatter lange og tunge strekk 
med stålwire og kjetting. Dette vil gjøre an-
kerhåndtering mulig på de dypeste farvann 
uten at det går på bekostning av sikkerhe-
ten. ODIM tror også slike typer fartøy har et 
betydelig potensial for å bli utstyrt med 
ODIMs helhetlige dekksløsninger for en rek-
ke operasjoner.

I begynnelsen av 2009 lanserte ODIM et helt 
nytt ankerhåndteringskonsept under mer-
kevarenavnet ODIM Smart AHTS™. Konsep-
tet er tre ganger så effektivt som konkurre-
rende ankerhåndteringsløsninger når vi tar 
hensyn til kapasitet samt finansielle og mil-
jømessige forhold. 

Med høyteknologiske komponenter som 
ODIM CTCU®, ODIM LARS™, ODIM ABAS  
Crane™ og en rekke andre proprietære 
komponenter, utgjør ODIM Smart AHTS™ 
neste generasjons ankerhåndteringskon-
sept samtidig som det blir et utstillingsvindu 
for ODIM teknologi. Samlet verdi av et  
komplett ankerhåndteringssystem ligger  
på om lag 300 millioner kroner.

Gjennom ODIM Smart AHTS™ har ODIM lyk-
kes i å utvikle sikrere, mer miljøvennlig og 
mer kostnadseffektiv ankerhåndtering. 
ODIM ser positive utsikter for det nyutvikle-
de konseptet og tar sikte på å allokere bety-
delige salgsressurser til ODIM Smart AHTS™ 
i 2009.

Subsea & Deepwater Installation
ODIM har utviklet unike automatiserte 
håndteringsløsninger som reduserer kost-
nader, kompleksitet og risiko i dypvanns-
operasjoner. ODIM CTCU® er kjernen i denne 
løsningen. Ved bruk av denne teknologien, 
som gjør det mulig å benytte fibertau iste-
denfor stålwire, kan dypvannsselskaper 
operere på svært store dyp. Teknologien til-
later dessuten bruk av mindre offshorefar-
tøyer for installering av store og tunge sub-
seainstallasjoner.

ODIM har også utviklet teknologi som foren-
kler operasjoner innen brønn intervensjon, 
og som muliggjør brønn intervensjon med 
stiv riser fra offshore fartøy på subsea 
brønner. Oljeselskapene vil ha en stadig 
større fokus på bedre utnyttelse av eksiste-
rende felt og brønner. Det er i dag totalt 
rundt 5000 subsea brønner i produksjon, 
samtidig som det er mangel på tilgjengelige 
rigger og fartøy som kan stimulere og vedli-
keholde disse. Det antas at anvendelsen av 
offshore fartøy er et svært konkurransedyk-
tig alternativ til bruk av rigg på slike opera-
sjoner. I tillegg til lavere dagrater og kortere 
mobiliseringstid vil en oppnå redusert driv-
stofforbruk, som igjen gir lavere utslipp til 
miljøet.

Naval & Power
Gjennom virksomhetsområdet Naval and 
Power har konsernet fått en stadig sterkere 
posisjon innen henholdsvis 

a) automatiserte håndteringsløsninger til 
bruk om bord i marinefartøyer og marinens 
helikopter. 

b) automatiserte håndteringssystemer for 
kjernekraftindustrien, og da spesielt etter 
oppkjøpet av Numet Engineering i mai 
2008. 
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Markedet for avansert utstyr utviklet for å 
håndtere inn- og utsetting samt tauing av 
undersjøiske sensorer er forventet å forbli 
sterkt i tiden fremover. ODIM har også eta-
blert en sterk posisjon i dette nisjemarkedet 
med gode relasjoner til mange av de største 
hovedkontraktørene innen forsvarssektoren. 

Flere avanserte håndteringssystem vil i 
2009 bli levert til blant annet US Navy. Ut-
siktene til nye, store og viktige forsvarskon-
trakter for ODIM i perioden 2009-2011 vir-
ker meget lovende, der det i fremtiden blant 
annet er forventninger om leveranse til et 
større program for den australske marinen.

Oppkjøpet av Numet i 2008 vil være med på 
å danne et solid fundament for ODIMs mål-
setting om å bli en ledende leverandør av 
automatiserte håndteringssystemer i det 
raskt voksende kjernekraftmarkedet. 
Miljømessige hensyn og økt  behov for alter-
native energikilder medfører at kjernekraft i 
stadig større grad vil utgjøre en viktig del av 
den totale energiforsyningen. Etter flere år 
med ganske så begrenset vekst i denne 
sektoren, er det nå planlagt svært mange og 
nye program globalt innen kjernekraftverk. 
Dette for å møte et stadig større etterspør-
sel etter energi. Markedene for ODIM ansees 
i første omgang å innbefatte Canada, USA, 
Sør-Korea, Sør-Afrika, Kina og India. 

Betjeningen av kjernekraftmarkedet skjer 
gjennom ODIMs selskaper i Canada. Målset-
tingen er å styrke ODIMs posisjon i dette 
markedet ytterligere, blant annet ved å se 
på mulighetene for etablering i USA.

After Sales & Service
Oppkjøpet av Sunnmøre Elektro har gitt 
ODIM både bredere kompetanse og mer ka-
pasitet innen denne delen av virksomheten. 
I løpet av 2009 foreligger også planer om å 
bygge opp en egen service og ettermarkeds 
avdeling både i Singapore og Brasil, da disse 
markedene på sikt ansees meget interes-
sante for ODIM. 

ODIM ser gode markedsutsikter for området 
After Sales & Service som følge av at den 
globale flåten av fartøy med ODIMs løsnin-
ger er mangedoblet på få år. Dette genere-
rer et behov for et sterkt internasjonalt 
nettverk som kan tilfredsstille kundenes be-
hov for service, oppgradering, reservedeler 
og opplæring.

Den styrkingen av ODIM som er gjennomført 
innen After Sales & Service i løpet av 2008, 
samt videre planer for å styrke denne inn i 
2009, gir ODIM et godt utgangspunkt for videre 
vekst innen dette markedet i årene fremover.

Miljø og likestilling
Konsernet hadde 813 ansatte ved utgangen 
av 2008, hvorav 142 kvinner. Totalt antall 
ansatte har økt med 236 i løpet av fjoråret.

ODIM har som klar målsetting å være en ar-
beidsplass der det råder full likestilling mel-
lom kjønnene. Tradisjonelt har ODIM vært en 
mannsdominert arbeidsplass. Antall kvinne-
lige ansatte økte med 53 og kvinneandelen 
ligger ved utgangen av året på 18 prosent. 

Arbeidsmiljøet vurderes som godt, og kon-
sernet arbeider systematisk med miljøfor-
bedrende tiltak. I 2008 ble det fokusert på 
medarbeider- og utviklingssamtaler på alle 
nivå. I tillegg ble det gjennomført en psyko-
sosial undersøkelse i Hjørungavåg der 
stresskartlegging var hovedtema. 

Våre nye administrasjonsbygg i Hjørunga-
våg, Stavanger og Halifax har bidratt ytterli-
gere til å løfte arbeidsmiljøet til våre ansatte 
med gode arbeidsforhold i nye tidsriktige  
lokaler.

I løpet av 2008 har den norsk språklige ver-
sjonen av intern avisen ODIM POSTEN blitt 
utgitt til samtlige norske ansatte 22 ganger, 
og engelske versjoner er blitt gitt ut til alle 
ansatte syv ganger. Blant disse har to større 
norske og engelskspråklige utgaver blitt dis-
tribuert til samtlige ansatte i ODIM konser-
net i løpet av 2008. ODIM POSTEN omhand-
ler store og små aktuelle saker i konsernet, 
og fungerer som et verktøy til å formidle 
strategisk og regelmessig informasjon til de 
ansatte. 

I tillegg til sporadiske informasjonsmøter ble 
alle medarbeidere informert om konsernets 
økonomiske resultater i kvartalsvise allmø-
ter. I tillegg til kvartalsvise allmøter om kon-
sernets økonomiske resultater, vil det i 
2009 bli lagt opp til månedlige informa-
sjonsmøter ved alle lokasjoner, der informa-
sjonen vil bli tilpasset det lokale behov.  

ODIM har et mål om et maksimalt sykefra-
vær på 3,2 prosent. For 2008 utgjorde syke-
fraværet 3,77 prosent.

Det har ikke blitt rapportert alvorlige ar-
beidsuhell i løpet av 2008, og ingen materi-
elle skader. 

I løpet av året er det registrert 3 personska-
der med sykefravær, noe som gir en H-verdi 
på 3 og en F-verdi på 9, mot henholdsvis 10 
og 58 året før.

Konsernet vil arbeide videre med tiltak for å 
redusere antall sykedager og personskader i 
samarbeid med henholdsvis bedriftshelse-
tjenesten og arbeidsmiljøutvalget samt an-
dre relevante instanser. 

Konsernets ulike arbeidsmiljøutvalg har av-
holdt regelmessige møter i 2008. En rekke 
saker har blitt behandlet i utvalgene og for-
slag til løsninger er forelagt de berørte avde-
linger.

Samarbeidet mellom de ansattes organisa-
sjoner har vært konstruktiv og bidratt posi-
tivt til driften.

ODIM forurenser i liten grad det ytre miljø og 
opererer samtidig innenfor de lover og re-
gler som gjelder på miljøområdet. Konsernet 
praktiserer kildesortering av avfall. Dette til-
taket sikrer vern av det ytre miljøet mot for-
urensende utslipp. Samtidig samsvarer tilta-
ket med ODIMs målsettinger for helse, miljø 
og sikkerhet og kostnadseffektivitet.

Risikoforhold
Markedsrisiko
ODIM er eksponert mot oljeselskapenes in-
vesteringsvilje som igjen styres av oljepri-
sen. Således vil et kraftig oljeprisfall føre til 
reduksjon i investeringene. 

Svært høy oljepris fører til at oljeselskapene 
tenderer mot å konsentrere seg om pro-
sjekter som gir kontantstrømmer på kort 
sikt, noe som i praksis betyr å prioritere pro-
duksjonsorienterte investeringer fremfor in-
vesteringer som retter seg mot oljeleting.

På den annen side fører en sterkt fallende 
reserveerstatningsrate for mange av de to-
neangivende oljeselskapene til at disse før 
eller siden må kanalisere stadig større andel 
av investeringsmidlene over mot letevirk-
somhet. Siden nye felt blir vanskeligere å 
finne vil investeringene typisk kanaliseres til 
områder som er mindre tilgjengelige enn 
tidligere, noe som i praksis betyr økende ak-
tivitet på dypt vann. Dette gir økende behov 
for mest mulig fleksible, komplette, kost-
nadseffektive og automatiserte håndte-
ringssystemer som ligger i kjernen av det 
ODIM konsernet driver med.

Driftsmessig risiko
Konsernet har vært gjennom kraftig vekst 
de seneste årene. Ordrereserven ved utgan-
gen av 2008 var på 2.307 millioner kroner, 
noe som indikerer at omsetningen i 2009 vil 
bli minst like stor som i 2008. Med bak-
grunn i den finansielle uroen som nå råder, 
har ledelsen foretatt en grundig gjennom-
gang av alle de store ordrene som ligger i 
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ordrereserven ved utgangen av 2008. Den-
ne gjennomgangen har avdekket at ca 200 
millioner kroner av ordrereserven ansees å 
kunne bli kansellert av kunde. Dette delvis 
på grunn av at kunden kan komme i van-
skeligheter, alternativt at kundene ikke får 
finansiering for prosjektene. Dog vil en kan-
sellering av prosjekter i denne størrelses- 
orden i hovedsak kun ha omsetnings- og  
bidragsbortfall, da selskapene i konsernet 
ikke pådrar seg vesentlige kostnader før 
kunden har gjennomført avtalt for-
skuddsinnbetaling. Disse forskuddsinnbeta-
lingene beløper seg vanligvis til mellom 20 
og 30 prosent av kontraktssum, samt visse 
delinnbetalinger etterhvert som prosjektene 
blir ferdigstillt.

ODIM har som målsetting å være blant de 
teknologiske trendsetterne innen automati-
serte håndteringssystemer. Strategien er å 
konsentrere virksomheten om de deler av 
verdikjeden som bidrar mest til verdiskap-
ningen. Løsninger og funksjonalitet skapes 
sammen med kundene. ODIM skal selv styre 
og fastsette design og tekniske spesifika-
sjoner. Uttegning av produksjonsunderlag 
skal utføres både av eget personell og gjen-
nom bruk av outsourcing. ODIM skal ha kon-
troll på montering og testing, enten ved å 
utføre dette selv eller ved å være til stede 
med overoppsyn.

En dårlig prosjektgjennomføring utgjør en 
driftsmessig risiko. Derfor har ODIM en sterk 
og kontinuerlig fokus på samtlige prosjekter 
som konsernet til enhver tid er involvert i.

I tillegg er ODIM avhengig av at leverandører 
og partnere i outsourcing nettverket følger 
opp sin del av oppgavene. Det vil alltid være 
en risiko for at disse eksterne partene ikke 
følger godt nok opp, og således kan påvirke 
fremdriften i enkelte prosjekt.

ODIM utvikler produkter og løsninger i nært 
samarbeid med bransjene som skal anven-
de disse i sine operasjoner. Dette har bety-
delige fordeler for ODIM i forhold til finansi-
ering av produktutviklingen, og i forhold til 
potensialet som disse produktene og løs-
ningene har for å bli utviklet til bransjestan-
darder. Risikoen for at dette ikke vil skje, vil 
være tilsvarende begrenset, men kan likevel 
ikke ignoreres.

Systemfokusen står sentralt i konsernets 
strategi. Omfang og kompleksitet i disse 
prosjektene øker etterhvert som prosjekte-
ne, og da spesielt innenfor dypvann, stadig 
blir større. 

Finansiell risiko
Konsernet er eksponert for endringer i valu-
takurser, spesielt i canadiske dollar. Balan-
severdier i det canadiske datterselskapet 
omregnes til kurser på canadiske dollar ved 
årsskiftet, mens resultatregnskapet base-
res på gjennomsnittskurs for året. 

En stadig større andel av produksjonen skjer 
i lavkostland, der leverandørene i vesentlig 
grad fakturerer i EURO. En utvikling der kro-
nen svekker seg mot EURO, vil kunne gi høy-
ere materialkostnader i nye prosjekt. Ved 
større transaksjoner i utenlandsk valuta be-
nyttes primært kjøp og salg av terminkon-
trakter for å minimere valutaeksponeringen. 
Økonomiansvarlige i de enkelte juridiske en-
hetene har ansvaret for at disse retningslin-
jene blir ivaretatt.

ODIM har ved utgangen av 2008 praktisk 
talt ingen rentebærende gjeld og konser-
nets renterisiko er følgelig primært relatert 
til de rentebærende finansielle eiendeler i 
balansen.
 
Risiko for at motparter ikke har økonomisk 
evne til å oppfylle sine forpliktelser, ansees 
generelt høyere enn på lenge. Historisk har 
konsernet derimot hatt lite tap på fordrin-
ger. I større kontrakter bruker konsernet uli-
ke verktøy som forskuddsbetaling, delinn-
betalinger, bankgarantier og remburser for 
å begrense risikoen knyttet til oppgjør fra 
kunder. Konsernet har den siste tiden også 
reforhandlet betalingsbetingelsene i noen 
av sine kontrakter for i større grad å sikre 
seg mot potensielle tap.

Styret vurderer likviditeten i konsernet som 
god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak 
som endrer likviditetsrisiko. Likviditetssty-
ringen i konsernet baseres blant annet på 
et 12-måneders rullerende likviditetsbud-
sjett. 

Fremtidig utvikling
ODIM har også gjennom 2008 rettet mye av 
oppmerksomheten mot å videreutvikle tek-
nologi og kompetanse innen dypvannsområ-
det, der målsettingen har vært å utvikle mest 
mulig komplette systemer for anvendelse 
innen installasjonsoppdrag på dypt vann. 

Samtidig har ODIM hatt fokus på å lansere 
nye og kostnadsbesparende konsept til off-
shoreindustrien som kan bidra til at disse 
aktørene kan bli mer lønnsomme i sine  
operasjoner. Dette vil også bli viet vesentlig 
fokus i årene fremover.

Satsingen innen kjernekraft i Canada ble 
styrket gjennom et oppkjøp i 2008. Dette 

markedet ansees meget interessant og for-
ventes å vokse videre også de neste årene. 
ODIM ønsker i løpet av 2009 å styrke sin 
markedsposisjon ytterligere innenfor dette 
virksomhetsområdet.

For å få realisert de ambisjoner som konser-
net har satt seg, må ledelse og organisasjon 
utvikles. ODIM er kontinuerlig på jakt etter 
dyktige og kompetente medarbeidere. I 
2008 har for eksempel konsernet blitt styr-
ket med konserndirektør for After Sales & 
Service, konserndirektør for Sales & Marke-
ting, konserndirektør for Human Resources 
(HR)  og direktør for Asia regionen. Konser-
net opplever at det er god respons på de re-
krutteringstiltak som gjennomføres. I takt 
med konsernets utvikling mot et stadig mer 
internasjonalt foretak blir det i 2009 særlig 
viktig å få et enda bedre fotfeste i de geo-
grafiske områdene som markedsmessig  
ansees viktig for konsernet. Planlegging av 
sterkere tilstedeværelse i Singapore og  
etablering av kontor i Brasil er viktige bidrag 
i denne sammenheng.

Styret i ODIM mener det er viktig å motivere 
og utvikle sine medarbeidere. Styret har 
derfor med virkning fra og med 2008 imple-
mentert et opsjonsprogram som med få 
unntak omfatter samtlige ansatte i konser-
net. Aksjeopsjonsordningen for alle ansatte 
er et ledd i å styrke bedriftskulturen i kon-
sernet. Ordningen skal sikre kontinuitet og 
en motivert organisasjon som ønsker å vi-
dereutvikle og sikre sin egen arbeidsplass. 
Ordningen er et viktig instrument for fort-
satt å bidra til å skape aksjonærverdier 
gjennom vekst og forbedringsprosesser i 
organisasjonen.

ODIM har en sterk balanse med egenkapi-
talandel på 46 prosent og en netto kontant-
beholdning på 293 millioner kroner ved ut-
gangen av 2008. En sterk finansiell posisjon 
er en styrke for en leverandør som ODIM, og 
selskapet vil søke å styrke konkurranseposi-
sjonen ytterligere i 2009. 

ODIM ser blant annet at effektivitetsbedrin-
ger gjennom de seneste par årene gir nye 
markedsmuligheter ved at konsernet er i 
stand til å tilby sine kunder økt operasjonell 
fleksibilitet og redusert risiko. Anbudspro-
sesser er mer langvarig samtidig som pro-
sjekttiden ofte er uendret. Dette betyr at 
det er mindre tilgjengelig tid til produksjon 
og sammenstilling. Dette gir store utfordrin-
ger for leverandørindustrien generelt, men 
siden ODIM har lykkes med å redusere pro-
duksjonstiden betydelig gjennom mer ef-
fektive prosesser ser ODIM gode muligheter 
til å styrke sin posisjon.
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For å øke den operasjonelle effektiviteten 
ytterligere har ODIM bygget opp aktivitet 
og kapasitet i Asia over lengre tid. Anlegget 
for montering og testing i Vung Tau i Viet-
nam har gått i henhold til plan både frem-
driftsmessig og finansielt, og står som 
planlagt ferdig for oppstart i april 2009. 
Dette anlegget vil etter hvert bli en viktig 
bidragsyter når det gjelder å redusere 
kostnader i fremtidige prosjekter. Samtidig 
gjør anlegget det mulig for ODIM å øke  
kapasitet og leveringsevne vesentlig sam-
menlignet med dagens nivå.

Styret ønsker å presisere at det normalt er 
betydelig usikkerhet knyttet til vurderinger 
av fremtidige forhold. Den pågående fi-
nanskrisen gjør fremtidsbildet mer usikkert 
enn på lenge. ODIM ønsker å møte de kort-
siktige utfordringene i markedet med kost-
nadsreduserende tiltak. Gjennom blant an-
net optimalisering av bemanning og 
reforhandling av betingelser med underle-
verandører tar ODIM sikte på å redusere kost-
nadene for 2009. 

Det er nå i ferd med å bli lagt ned betydelige 
investeringer ved anlegget i Vietnam, og med 
det en tilhørende kostnadsbase. Det er viktig 
at ODIM i tiden fremover får en god utnyttelse 
av den økte kapasiteten som  dette anlegget 
representerer.

Selv om risikoen og usikkerheten i det korte 
bildet er økt, er utsiktene på lengre sikt fort-
satt gode som følge av det økende energi-
behovet. Generelt er den fallende reserveer-
statningsgraden en betydelig utfordring for 
oljeindustrien, og dette utgjør en sterk og 
langsiktig verdidriver.

Med bakgrunn i den ordrereserven som 
konsernet har ved inngangen til 2009, og 
forutsatt at tilgangen på kapital for finansi-
ering av gode prosjekt igjen vil normalisere 
seg, forventes omsetningen for 2009 å bli 
minst like høy som i 2008.

Eierstyring og selskapsledelse
ODIM har foretatt en grundig gjennomgang 
av prinsippene for eierstyring og selskapsle-
delse i konsernet, og konsernets regler er 
sammenholdt med de norske anbefalingene 
som gjelder for børsnoterte selskaper. En 
gjennomgang av disse prinsippene er rede-
gjort for i slutten av årsrapporten. Styrets 
vurdering er at ODIM i all hovedsak er i sam-
svar med anbefalte prinsipper for eiersty-
ring og selskapsledelse.
 
Om selskapet ODIM ASA
ODIM ASA fungerer som et holdingselskap i 
ODIM konsernet. Konsernet eier samtlige 
datterselskap med 100 prosent.

Ved inngangen til 2008 var det ni ansatte i 
selskapet. I løpet av året er det tilkommet 
fire nyansatte, og ved utgangen av 2008 var 
det dermed 15 ansatte i selskapet. 
Selskapets målsetting er å videreutvikle 
konsernet ytterligere gjennom organisk 
vekst og oppkjøp. Utviklingen vil skje innen 
de tre virksomhetsområdene: Offshore Ser-
vice Vessels, Subsea & Deepwater Installa-
tion samt Naval & Power.

Selskapet har et styre som består av fem 
aksjonærvalgte medlemmer og tre valgt av 
de ansatte. To av de aksjonærvalgte styre-
medlemmene er kvinner. Dette tilsvarer en 
kvinneandel på 40 prosent som er i over-
ensstemmelse med lovens krav.

Hendelser etter balansedagen
27 mars 2009: ODIM inngikk en intensjons-
avtale på 210 millioner kroner med en inter-
nasjonal kunde for levering av forenklede 
boresystemer og brønnintervensjon.  
Systemleveransen omfatter håndteringsløs-
ninger for topphulls boring og modulhånd-
tering, samt brønnintervensjon. Leveransen 
utgjør et komplett automatisert hånd- 
teringssystem for brønnservice fra et  
offshorefartøy. Systemene skal leveres 
innen utgangen av 2010 og er en milepæl 
for ODIM. Ambisjonen er å ta en ledende  
posisjon i denne nisjen ved å utvikle neste 
generasjons automatiserte håndterings-
system for brønnintervensjon og forenklede 
boresystemer fra offshore fartøyer. Med 
dette vil ODIM være godt posisjonert som 
teknologileverandør i et raskt voksende 
subsea brønnservice marked.

2. april 2009: Aker Solutions AS kjøpte 33,0 
prosent av aksjene i ODIM ASA fra Aker ASA 
og Aker Invest II KS, og ble med det selska-
pets hovedaksjonær.

Årsresultat og disponeringer
Styret foreslår at overskuddet i ODIM ASA 
for 2008 på til sammen 53,6 millioner  
kroner fordeles som følger:

Utbetaling utbytte: - 94,2 millioner kroner
Overføring fra fri  
egenkapital:   40,6 millioner kroner
Sum disponering:   53,6 millioner kroner

Selskapets frie egenkapital var per 
31.12.2008 på 23,7 millioner kroner.

Karl Erik Kjelstad
styreleder

Ellen Olsen 
styremedlem

Martinus Brandal 
styremedlem

Astri Karin Bjørnevik
styremedlem*

Kristin Krohn Devold 
styremedlem

Harald Johnsen  
styremedlem*

Njål Sævik
styremedlem

Øyvind Bunes 
styremedlem* 

Hjørungavåg, 15. april 2009 

Jogeir Romestrand 
konsernsjef

*ansatterepresentant
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8ODIM ASA (ODIM) er opptatt av å praktisere 
god eierstyring og selskapsledelse som vil styr-
ke tilliten til selskapet og dermed bidra til best 
mulig langsiktig verdiskapning til fordel for ak-
sjonærer, ansatte og andre interessenter.  
Formålet med prinsippene for eierstyring og 
selskapsledelse er å regulere rollefordelingen 
mellom aksjonærene, styret og toppledelsen 
utover det som følger av lovgivningen.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsle-
delse (NUES) har gitt ut Norsk anbefaling for 
eierstyring og selskapsledelse (”anbefalin-
gen”). Anbefalingen bygger på prinsippet 
”følg eller forklar”, hvilket betyr at selskapet 
skal etterleve anbefalingen eller forklare 
hvorfor de eventuelt har valgt en annen løs-
ning. Oslo Børs krever at noterte selskaper 
gir en samlet redegjørelse for selskapets ei-
erstyring og selskapsledelse i samsvar med 
den gjeldende anbefalingen. Denne skal inn-
tas i selskapets årsrapport.

ODIMs prinsipper for eierstyring og sel-
skapsledelse er basert på anbefalingen av 
4. desember 2007. Anbefalingen finnes på 
www.nues.no.

1. 
Redegjørelse for eierstyring og selskaps-
ledelse
Implementering
Styret i ODIM er ansvarlig for implemente-
ring av sunne prinsipper for eierstyring og 
selskapsledelse i ODIM. Styret og den dagli-
ge ledelsen foretar årlig en gjennomgang av 
eierstyring og selskapsledelse i selskapet.

ODIM gir en redegjørelse av sine prinsipper 
for eierstyring og selskapsledelse både i sel-
skapets årsrapport og på selskapets hjem-
meside www.odim.com. 

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer
Tillit til ODIM som selskap og til selskapets 
forretningsaktivitet er avgjørende for selska-
pets løpende konkurranseevne. Åpenhet om 
systemer og prosedyrer for konsernets ledel-
se styrker verdiskapning, bygger tillit internt 
og eksternt, samt promoterer en etisk og 
bærekraftig tilnærming til forretningen.

ODIM opplever sterk vekst. Selskapet har i  
løpet av 2008 implementert et felles sett av 
verdier, men har foreløpig ikke etablert formel-
le etiske retningslinjer for alle ansatte, slik som 
er anbefalt, men dette vil bli prioritert i tiden 
fremover.

2. 
Virksomhet
ODIM ASA er et holding selskap og selska-
pets virksomet er definert i §3 i selskapets 
vedtekter, som sier at selskapet skal drive 
virksomhet som et holdingselskap, herunder 
levere tjenester til konserselskap.

Vedtektene til datterselskapene til ODIM 
ASA, som ODIM AS, ODIM JMC og ODIM ABAS 
inkluderer mer spesifikke beskrivelser av de 
forskjellige forretningsaktivitetene.

En grundig beskrivelse av ODIMs virksom-
het, såvel som selskapets mål og strategier 
er inkludert i selskapets årsrapport.

Selskapets vedtekter og en nærmere be-
skrivelse av virksomheten finnes på selska-
pets hjemmeside.

3. 
Selskapskapital og utbytte
Egenkapital
Styret anser egenkapitalen i ODIM til å være 
tilfredsstillende. Konsernets kapitalbehov 
vurderes kontinuerlig i forhold til mål, stra-
tegi og risikoprofil.

Per 31. desember 2008 hadde konsernet 
en bokført egenkapital på 821 millioner kro-
ner, hvilket tilsvarer en egenkapital andel på 
over 46 prosent. ODIM anser konsernets nå-
værende kapitalstruktur som hensiktsmes-
sig og tilpasset selskapets behov.

Utbyttepolitikk
Selskapets målsetning er å sørge for at ak-
sjonærene får en konkurransedyktig avkast-
ning basert på en langsiktig vekst i inntje-
ning. Selskapet vil utbetale utbytte i forhold 
til inntjening, finansiell posisjon, likviditets-
krav og andre finansielle betraktninger.

Kapitalforhøyelse
På den ordinære generalforsamlingen 23. 
mai 2007 ble styret gitt fullmakt til å øke 
selskapets aksjekapital. Hensikten med  
fullmakten er å sikre at selskapet har til-
strekkelig kapital til å møte videre vekst, 
derav  vekst gjennom oppkjøp og fusjoner. 
Fullmakten er gyldig i to år fra dato for ved-
taket. Dette er ikke i overensstemmelse 
med anbefalingen, som sier at fullmakter 
ikke bør være gyldig lenger enn til neste or-
dinære generalforsamling.

Kjøp av egne aksjer
På generalforsamlingen 20. mai 2008 ble 
styret også gitt fullmakt til å kjøpe opp til 
4.604.818 av selskapets egne aksjer. 
Vedtaket er i overensstemmelse med all-
mennaksjelovens regler.

Vedtaket følger ikke anbefalingen siden full-
makten er gyldig i 18 måneder, hvilket er 6 
måneder lenger enn anbefalingen.

4. 
Likebehandling av aksjeeiere og trans- 
aksjoner med nærstående
Likebehandling
ODIMs vedtekter legger ingen restriksjoner 
på stemmerettighetene. Alle aksjer har like 
rettigheter og det finnes bare en aksjeklas-
se i ODIM.

Styret og den daglige ledelsen i ODIM er for-
pliktet til å behandle selskapets aksjonærer 
likt og alle transaksjoner selskapet utfører i 
egne aksjer utføres over Oslo Børs.

Fortrinnsrett
På generalforsamlingen 23. mai 2007 ble 
styret gitt fullmakt til å øke selskapets ak-
sjekapital gjennom aksjeutvidelse(r). I hen-
hold til vedtaket kan eksisterende aksjonæ-
rers fortrinnsrett fravikes. Dette begrunnes 
med at fullmakten er knyttet til selskapets 
opsjonsprogram og/eller rettet emisjon av 
aksjer relatert til oppkjøp av - eller sammen-
slåing med andre selskaper.

Transaksjoner med nærstående
Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom 
selskapet og aksjonærer, styremedlemmer, 
ledende ansatte eller nærstående av disse, 
vil styret sørge for at det foreligger en verdi-
vurdering fra en uavhengig tredjepart.
I henhold til instrukser gitt styret i ODIM, 
skal selskapet utarbeide retningslinjer som 
sikrer at medlemmer av styret og den dagli-
ge ledelse varsler styret hvis de har direkte 
eller indirekte interesse i avtaler som er inn-
gått av selskapet.

5. 
Fri omsettelighet
Aksjer i ODIM er fritt omsettelige. Selskapets 
vedtekter legger ingen begrensning på om-
setning av aksjer. ODIM er notert på Oslo 
Børs.

eIerstyrINg Og  
seLskapsLeDeLse
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ODIM jobber aktivt for å tiltrekke interesse 
fra potensielle aksjonærer, og god likviditet i 
selskapets aksjer er avgjørende for at sel-
skapet skal bli ansett som en attraktiv in-
vestering. Medlemmer av den daglige ledel-
se møter eksisterende og potensielle 
aksjonærer i Norge, Europa og USA regel-
messig. Selskapet tilstreber å sikre at infor-
masjon gitt i børsmeldinger, møter, rappor-
ter og presentasjoner gir et fullstendig bilde 
av selskapets strategi, forretningsområder 
og operasjonelle - og finansielle resultater.

6. 
Generalforsamling
Styret i ODIM ønsker å legge til rette for at 
generalforsamlingen er en effektiv møte-
plass mellom aksjonærer og styret.

Forberedelse til generalforsamling
Selskapets generalforsamling avholdes nor-
malt før 1. juni hvert år og uansett ikke se-
nere enn 30. juni. I 2009 avholdes general-
forsamlingen 25. mai.

Innkallingen til generalforsamlingen vil bli 
distribuert til aksjonærene og lagt ut på sel-
skapets hjemmeside senest to uker før ge-
neralforsamlingen skal avholdes.

Innkallingen inkluderer all informasjon som er 
nødvendig for at aksjonærene skal kunne ta 
stilling til de sakene som skal behandles og 
påmeldingsfrist og fullmaktsskjema er inklu-
dert. Datoen for generalforsamlingen vil alltid 
være inkludert i selskapets finanskalender 
som publiseres på selskapets hjemmeside.

Styret og revisor deltar på den ordinære  
generalforsamlingen. I tillegg er minst ett 
medlem av styret til stede ved alle ekstra-
ordinære generalforsamlinger.

Agenda og gjennomføring  
av generalforsamling 
Styret bestemmer agenda for generalfor-
samlingen. Hovedpunktene i agendaen føl-
ger av krav i almennaksjeloven, samt i sel-
skapets vedtekter. På hver general- 
forsamling utnevnes en møteleder slik  
at generalforsamlingen har en uavhengig 
møteleder, i tråd med anbefalingen.  
Møteleder er vanligvis utpekt på forhånd  
og er navngitt i innkallingen. Protokoller  
fra generalforsamlinger blir publisert på 
ODIMs hjemmeside www.odim.com og  
på Oslo Børs’ hjemmeside,  
www.oslobors.no/www.newsweb.no.

7. 
Valgkomitè
ODIM har ingen valgkomitee, men styret gjør 
en løpende vurdering av behovet for dette.

8. 
Bedrifsforsamling og styre, sammensetning 
og uavhengighet
Styret i ODIM har åtte medlemmer. Dette 
følger av §5 i selskapets vedtekter, der det 
står at styret skal bestå av syv til ni medlem-
mer. I styret er det fem menn og tre kvinner, 
og tre av medlemmene er representanter 
for de ansatte. To av fem aksjonærvalgte 
styremedlemmer er kvinner, og dermed 
oppfylles kravet i allmennaksjelovens  
§ 6-11 a om 40 prosent kvinnerepresentasjon.
Styrets sammensetning møter selskapets 
behov for kompetanse, kapasitet og mang-
fold og styret opptrer uavhengig. Selskapets 
hjemmeside og årsrapport gir informasjon 
om styremedlemmenes kompetanse og ka-
pasitet, samt hvem som anses som uavhen-
gige. Styret har ingen representanter fra 
ODIMs daglige ledelse.

Selskapets styreformann velges av general-
forsamling.

ODIM har ikke bedriftsforsamling. I 2007 ble 
det inngått en avtale mellom selskapene i 
konsernet og de ansatte om å ikke ha en 
bedriftsforsamling. I stedet for bedriftsfor-
samling har de ansatte mulighet til å velge 
tre representanter til styret. Denne ordnin-
gen er akseptert av det regjeringsutnevnte 
bedriftsdemokratinemnda. 

Styremedlemmene velges for to år og med-
lemmer av styret oppmuntres til å eie aksjer 
i selskapet. Årsrapporten inneholder en 
oversikt over hvor mange aksjer de enkelte 
styremedlemmene eier.

9. 
Styrets arbeid
Styret er selskapets øverste organ og svarer 
bare for generalforsamlingen. Styret har 
overordnet ansvar for planlegging og gjen-
nomføring av selskapets strategi og aktivi-
teter, inkludert organisasjon, godtgjørelse 
og risikostyring. Styret har også overordnet 
ansvar for kontroll og tilsyn.

Styrets plikter og ansvar følger av gjeldende 
lov, selskapets vedtekter, samt fullmakter 
og instrukser gitt av generalforsamlingen og 
instrukser vedtatt av styret selv.

Styrets plikter og ansvar kan deles inn i to 
hovedkategorier: 
8 Styrets forvaltning av selskapet, jfr.  
  allmennaksjeloven, § 6-12
8 Styrets tilsynsansvar, jfr. allmenn- 
 aksjeloven, § 6-13 

Styret skal diskutere alle saker relatert til 
selskapets aktiviteter som er av vesentlig 
betydning eller er av spesiell karakter.

Styret vil utarbeide en årlig plan for sitt  
arbeid hvor det fokuseres på styrets oppga-
ver; å utvikle selskapets strategi og å over-
våke implementeringen av denne. I tillegg vil 
styret utøve tilsyn for å sikre at selskapet 
innfrir virksomhetens målsetninger og at de 
utfører risikostyring på en klok og tilfreds-
stillende måte. Styret er ansvarlig for  
utnevnelsen av selskapets konsernsjef.

Styrets mandat
I overensstemmelse med bestemmelser i 
aksjeloven er styrets ansvars- og oppgave-
fordeling utformet i et formelt mandat som 
inkluderer spesifikke regler og retningslinjer 
for styrets arbeid og beslutninger. I tillegg til 
dette har ODIM utviklet spesifikke instrukser 
for styrets arbeid, inkludert prosedyrer, ret-
ningslinjer i forhold til styrets diskusjoner og 
forpliktelser og ansvar relatert til konsern-
sjefen. Disse instruksene ble vedtatt av sty-
ret 27. september 2005 og er inkludert på 
ODIMs hjemmeside www.odim.com.

Styreformannen er ansvarlig for å sikre at 
styrets arbeid blir utført på en effektiv og 
ordentlig måte og i overensstemmelse med 
gjeldende lovgivning.

Styret har per i dag ikke utnevnt en nest- 
leder slik som anbefalingen krever. Styret 
vurderer imidlertid kontinuerlig en slik utnev-
nelse. Hvis styreformannen ikke er tilstede 
på et styremøte vil en møteleder bli utnevnt. 

Styreutvalg
Styret har valgt en kompensasjonskomité 
som består av følgende to styremedlem-
mer: Karl Erik Kjelstad og Njål Sævik. Styret 
vurderer løpende behovet for flere styre- 
utvalg.

Konsernsjefens mandat
Styret utformer et mandat for konsern- 
sjefens arbeidsoppgaver og styreinstruksen 
inkluderer også instrukser til konsernsjefen, 
samt konsernsjefens plikter og ansvar over-
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for styret. Det er en klar rolle fordeling mel-
lom styret og den daglige ledelse. Konsern-
sjefen er ansvarlig for den daglige ledelsen 
av selskapets aktiviteter og at disse utføres 
i henhold til den strategi og retningslinjer 
som er vedtatt av styret. 

Finansiell rapportering 
Styret mottar periodiske rapporter på sel-
skapets kommersielle og finansielle status. 
Selskapet følger Oslo Børs’ retningslinjer for 
tidspunkt for publisering av del – og års-
rapporter.

Styremøter 
Styret skal komme sammen når styrefor-
mannen eller en av styremedlemmene kre-
ver det. Møtet skal finne sted på selskapets 
registrerte kontoradresse hvis ikke annet er 
spesifisert i innkallingen. 

Styrets evaluering av eget arbeid
Styret gjør en årlig evaluering av eget arbeid, 
arbeidsmåter og kompetanse. Styret gjør 
også en lignende evaluering av selskapets 
konsernsjef. 

10. 
Risikostyring og intern kontroll
ODIM har etablert omfattende interne pro-
sedyrer og systemer for å sikre en enhetlig 
og pålitelig finansiell rapportering. Det utar-
beides månedlige rapporter som viser finan-
sielle resultater i alle selskapene i konsernet.

For et konsern som ODIM, vil de største risi-
ko faktorene til enhver tid være knyttet til 
prosjektgjennomføring og dermed evnen til 
å levere sluttproduktet til kunde til rett tid 
og til rett kvalitet. På bakgrunn av dette er 
det utarbeidet avanserte styrings- og kon-
trollsystemer som fortløpende følger opp 
alle større prosjekt med hensyn til kalkule-
ring, fremdrift, avvik, kostnadsoppfølging, 
prognoser og cash flow. Til dette formål be-
nyttes en såkalt ”Project Management Re-
port” (PMR) som gir forholdvis detaljert opp-
datering på alle større prosjekt som 
håndteres i organisasjonen.

I tillegg blir det fokusert mye på å dedikere 
tilstrekkelig med ressurser og styringssys-
tem for å håndtere logistikken i konsernet.

Konsernet har innarbeidet retningslinjer og 
administrative rutiner som generelt sikrer 
en god internkontroll. Det er dessuten utar-
beidet retningslinjer for både intern og  

ekstern rapportering, slik at det skal forelig-
ge en felles forståelse for den input som 
kommer fra datterselskapene i konsernet.
Det er laget og kommunisert en egen finan-
sieringsstrategi som ivaretar hensyn som 
blant annet rente- og valutarisiko, likvidi-
tetsstyring og garantier.

11. 
Godtgjørelse til styret
Styremedlemmenes godtgjørelse bestem-
mes av generalforsamlingen. ODIMs årsrap-
port inneholder informasjon om all godtgjø-
relse til medlemmer av styret. Godtgjørelsen 
er basert på et fast årlig beløp og er uav-
hengig av selskapets utvikling.

12. 
Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret bestemmer betingelsene for konsern-
sjefens godtgjørelse. Styret setter også ret-
ningslinjer for godtgjørelse til andre ledende 
ansatte. Konsernsjefen bestemmer godtgjø-
relsen til de enkelte medlemmene av selska-
pets ledelse i samarbeid med styrets formann.

Detaljer om godtgjørelsen til ledelsen, samt 
retningslinjer for godgjørelse til konsernsjef 
og andre ledende ansatte er intatt i notene 
til konsernregnskapet i årsrapporten.

Basis for godtgjørelsen til konsernsjef og an-
dre ledende ansatte er et resultatavhengig 
system som bygger på konsernets grunnver-
dier. Belønningssystemet er skapt for å bidra 
til oppnåelse av et godt finansielt resultat og 
en økning i aksjonærenes verdier.

Hvert medlem av konsernledelsen mottar 
en grunnlønn som blir justert på årlig basis. I 
tillegg inneholder lønnen et variabelt ele-
ment som er basert på oppnåelse av både 
finasielle og personlige mål.

Systemet åpner for en ekstra godtgjørelse 
på opp til 30 prosent av grunnlønnen av-
hengig av oppnåelse av definerte mål.

13. 
Informasjon og kommunikasjon
ODIM har kontinuerlig dialog med analytike-
re og investorer. Selskapet anser det som 
svært viktig å informere aksjonærer og in-
vestorer om selskapets kommersielle og  
finansielle utvikling. ODIM forplikter seg til å 
sikre at alle i markedet mottar den samme 
informasjonen til samme tid.

ODIM tilstreber å kontinuerlig å publisere all 
relevant informasjon til markedet på en ret-
tidig, effektiv og ikke-diskriminerende måte. 
Alle børsmeldinger blir gjort tilgjengelig på 
selskapets hjemmeside og på Oslo Børs sin 
www.oslobors.no/www.newsweb.no, samt 
gjennom nyhetsbyråer (via Cision).

Finansielle rapporter og hendelser
ODIM publiserer normalt sitt foreløpige års-
resultat i slutten av februar. Den endelige 
årsrapporten distribueres til aksjonærene 
senest to uker før den ordinære generalfor-
samlingen. Kvartalsresultater offentliggjøres 
normalt innen seks uker etter utløpet av 
kvartalet.

ODIM offentligjør årlig en finans kalender 
som inneholder datoer for publisering av 
selskapets delårsresultater, samt dato for 
ordinær generalforsamling. Kalenderen gjø-
res tilgjengelig på selskapets hjemmeside 
www.odim.com og vil også bli distribuert 
som en børsmelding, samt oppdatert  
på Oslo Børs sin www.oslobors.no/ 
www.newsweb.no. Kalenderen offentlig- 
gjøres normalt i begynnelsen av nytt år.

ODIM holder åpne kvartalspresentasjoner. 
Disse presentasjonene gir en oversikt over 
den operasjonelle og finansielle utviklingen i 
et avsluttet kvartal, samt en oversikt over 
markedsutsiktene og selskapets fremtids-
utsikter.

Presentasjonene holdes av selskapets kon-
sernsjef og overføres via webcast slik at de 
som ikke kan delta kan se den via internett 
eller på et senere tidspunkt. I etterkant av 
hver kvartalspresentasjon vil konsernsjefen 
også holde presentasjoner for investorer og 
analytikere på ulike lokasjoner. Kvartalsrap-
porter, presentasjons materiell og webcast  
er tilgjengelig på ODIMs hjemmeside på 
www.odim.com.

ODIM utviser varsomhet i sin kommunika-
sjon med enkeltstående interessenter. Sel-
skapet deltar ikke i møter med investorer el-
ler analytikere i de to ukene før publisering 
av hver kvartalsrapport.
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14. 
Selskapsovertakelse
Forpliktelser og retningslinjer 
Styret i ODIM forplikter seg til å behandle alle 
aksjonærer likt, samt å sikre åpenhet ved en 
eventuell overtakelse av selskapet.

Styret har imidlertid ikke nedfelt noen for-
melle retningslinjer for hvordan et eventuelt 
bud på selskapet skal håndteres, som  
anbefalt.

Evaluering av et bud
Hvis et formelt bud blir gitt på ODIM vil sty-
ret normalt søke å innhente konkurrerende 
bud. Dette gjelder ikke dersom styret en-
stemmig anbefaler det mottatte budet eller 
dersom prosessen med å innhente konkur-
rerende bud vil forårsake at eksisterende 
bud trekkes tilbake eller utgår.

Dersom et bud på selskapets aksjer mottas, 
vil styret avgi en vurdering av budet, samt 
sin anbefaling av om aksjonærene bør godta 
budet eller ikke. Dersom styret finner at de 
ikke er i stand til å anbefale hvorvidt aksjo-
nærene bør akseptere budet, vil de redegjø-
re for årsakene til at denne anbefalingen 
ikke kan gies. Dersom styrets anbefaling 
ikke er enstemmig vil dette forklares.

Styret vil vurdere om det bør innhentes en 
vurdering av en uavhengig ekspert.

15. 
Revisor
Valg av revisor 
ODIM blir revidert gjennom KPMG AS 

Revisors forhold til styret 
Revisor gir styret en årlig revisjonsplan.

Revisorutvalget har i 2008 hatt ett møte 
med revisor uten administrasjonen til stede. 
Revisor deltar på styremøter som omhand-
ler årsregnskapet. På disse møtene infor-
merer revisor om eventuelle endringer i 
regnskapsprinsipper, regnskapstall, samt 
alle punkter hvor det har vært uenighet mel-
lom revisor og den daglige ledelsen.

I tillegg, legger revisor årlig frem for styret en 
vurdering av selskapets prosedyrer for intern 
kontroll, inkludert forslag til forbedringer.

Revisor deltar på den ordinære generalfor-
samlingen.

ODIM har etablert en revisjonskomité som 
bistår styret når det gjelder å vurdere, 
evaluere og – dersom nødvendig – komme 
med forslag til forbedringer i forhold til  
selskapets interne og eksterne revisjon.

Revisors forhold til konsernledelsen 
Selskapet har ikke etablert noen spesifikke 
retningslinjer når det gjelder forholdet mel-
lom revisor og selskapet. Styret vurderer 
dette jevnlig for å sikre at revisor oppfyller 
kravet til tilstrekkelig uavhengighet og nød-
vendig kontrollfunksjon.

En oversikt over godgjørelse til revisor blir 
presentert på generalforsamlingen.
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8 Automatisk vannsøyleprofilering for enhver situasjon 
ODIM MVP™ (Moving Vessel Profiler) er en gruppe pro-
dukter som automatiserer innsamling av vannsøyleda-
ta og dermed fjerner behovet for å ha mannskap på 
dekk eller å måtte stoppe fartøyet.  En rekke ”fisker” 
(beholder som inneholder sensorer) er tilgjengelig og 
hver av dem er utformet for å brukes på et spesifikt 
ODIM MVP™ system. Hver ”fisk” er spesielt konstruert 
for enten enkle, doble eller flere sensorer, avhengig av 
bruk og utstyr.  
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�millioner kroner� note 2008 2007 2006

Driftsinntekter  2  2 136,5  1 416,8  878,6 

Varekostnader  1 172,3  805,2  509,5 
Endringer i beholdning varer i arbeid  (23,0)  1,8  -   
Lønnskostnader  4, 12, 19, 20  442,7  263,7  187,6 
Andre driftskostnader  15, 17  148,2  106,6  69,0 
Tap på fordringer  (1,6)  (0,5)  (11,1)
Sum driftskostnader  1 738,7  1 176,7  755,1 

Driftsresultat før avskrivninger (eBitDA)  397,9  240,1  123,6 

Avskrivninger på varige driftsmidler  8  15,7  9,2  13,1 
Nedskrivning immaterielle eiendeler  7  -    23,3 -
Avskrivninger på immaterielle eiendeler  7  63,0  17,7  4,0 
Sum avskrivninger  78,8  50,2  17,1 

Driftsresultat (eBit)  319,1  189,8  106,5 

 
Resultat fra investering i tilknyttet selskap  3 -  (0,4)  0,1 
Finansinntekter  3  33,7  19,0  6,8 
Finanskostnader  3  2,6  2,2  3,6 

ordinært resultat før skattekostnad  350,2  206,3  109,8 

Skattekostnad på ordinært resultat  13  105,1  5,8  3,6 

Årsresultat  245,1  200,5  106,2 

Resultat pr. aksje (NOK 1)  26  5,27  4,48  2,40 
Utvannet resultat pr. aksje (NOK 1)  26  5,26  4,35  2,33 

REGNSKAP
odim KoNSERN

RESultAtREGNSKAP
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�millioner kroner� 2008 2007 2006

Omregningsdifferanser  20,1  1,6  (3,4)
Netto effekt ved sikret valutalån til markedsverdi  (3,8)  0,2  (1,1)
Endringer i kontantstrømssikring  32,0  -    -   
Endring i minoritetsinteresser  -    -    1,4 
Justering ifb. med ikke realiserte aksjeopsjoner  10,8  2,8  5,1 
Kapitalutvidelse ved kontantinnbetaling / opsjonsutøvelse  66,9  7,3  -   
Endring knyttet til kjøp av minoriteter i OHi AS  -    (3,8)  -   

netto resultat ført direkte mot egenkapitalen  125,9  8,1  2,0 

Årsresultat  245,1  200,5  106,2 

Sum endring i egenkapital  371,0  208,6  108,2 

Som tilfaller:
Aksjeeiere i morselskapet  371,0  208,6  105,0 
minoritetsinteresser  -    -    3,2 
Sum endring i egenkapital  371,0  208,6  108,2 

Egenkapital 01.01.  450,4  241,8  133,6 
egenkapital 31.12.  821,5  450,4  241,8 

minoritetsandel  -    -    3,2 

ENdRiNGER i EGENKAPitAl
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�millioner kroner� note 31.12.08 31.12.07

eienDeler
patenter, lisenser, konkurransebegrensning og lignende 7, 28  261,9  189,9 
goodwill 7, 28  121,9  109,6 
Andre immaterielle eiendeler 7  15,7  5,0 
Sum immaterielle eiendeler  399,5  304,5 

Tomter / Bygninger 8  152,2  13,8 
maskiner / Anlegg 8, 15  31,8  26,5 
inventar / Utstyr 8  21,8  5,3 
Sum varige driftsmidler  205,8  45,6 

investeringer i tilknyttede selskap 9  2,1  1,9 
investeringer i andre selskap 9  1,4  2,0 
Andre langsiktige fordringer  2,7  8,0 
pensjonsmidler 12  -  1,5 
Sum finansielle anleggsmidler  6,1  13,5 

Sum anleggsmidler  611,5  363,6 

Varelager 5  132,3  48,1 

Kundefordringer 6  153,6  125,1 
Utført, ikke fakturert produksjon 11, 23  438,7  370,4 
Forskudd til leverandører  42,2  26,6 
Andre fordringer  57,4  29,9 
Verdi av terminkontrakter  44,4  -   
Sum fordringer  736,2  551,9 

Bankinnskudd 25  293,0  269,3 

Sum omløpsmidler  1 161,5  869,3 

SUm eienDeler  1 773,0  1 232,9 

bAlANSE PR. 31.12.2008
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�millioner kroner� note 31.12.08 31.12.07

egenkApitAl og gjelD  
Aksjekapital 14, 18  23,6  22,4 
Overkursfond 14  73,5  7,7 
Omregningsdifferanser 14  18,2  2,3 
Sikringsreserve 14  32,0  -   
Opptjent egenkapital 14  674,2  418,0 

Sum egenkapital  821,5  450,4 

pensjonsforpliktelser 12  0,4  2,3 
Utsatt skatt 13  158,4  23,3 
Sum avsetning for forpliktelser  158,8  25,6 

gjeld til kredittinstitusjoner   1,0  1,2 

Sum langsiktig gjeld og forpliktelser  159,8  26,7 

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 10, 22  11,2  16,8 
Leverandørgjeld  228,9  154,8 
Betalbar skatt 13  -  8,4 
Skyldig offentlige avgifter  28,9  28,0 
Forskuddsfakturert produksjon 11  341,8  314,6 
Annen kortsiktig gjeld 16, 23  181,0  233,1 

Sum kortsiktig gjeld  791,8  755,7 

Sum gjeld  951,6  782,5 

SUm egenkApitAl og gjelD  1 773,0  1 232,9 

Hjørungavåg, 15. april 2009 

Jogeir Romestrand 
konsernsjef

Karl Erik Kjelstad
styreleder

Ellen Olsen 
styremedlem

Martinus Brandal 
styremedlem

Astri Karin Bjørnevik
styremedlem*
 

Kristin Krohn Devold 
styremedlem

Harald Johnsen  
styremedlem*
 

Njål Sævik
styremedlem

Øyvind Bunes 
styremedlem* 

  

*ansatterepresentant
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KoNtANtStRømoPPStilliNG
�millioner kroner� 2008 2007

Resultat før skattekostnad  350,2  206,3 

periodens betalte skatter  (27,4)  (7,0)
Betalte renter  2,6  2,2 
Avskrivninger og amortisering immaterielle eiendeler  78,8  50,2 
Tap/gevinst fra investeringer i tilknyttede selskaper -  0,4 
Endringer i utført, ikke fakturert produksjon  (47,1)  (172,7)
Endringer i varelager  (84,8)  3,3 
Endringer i fordringer  (45,8)  24,1 
Endringer i leverandørgjeld  63,5  16,7 
Forskjell kostført pensjon-betalte premier  (0,4)  (3,3)
Endring i forskuddsfakturert produksjon  0,3  102,5 
Andre tidsavgrensningsposter  8,1  8,6 
netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  298,1  231,3 

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler  (153,9)  (16,5)
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler  (11,2)  -   
Netto kontanteffekt fra investering i nye konsernsselskaper  (121,4)  (118,5)
innbetaling ved salg av varige driftsmidler  -    9,4 
Kjøp av aksjer i tilknyttet selskap og andre aksjer/andeler  0,5  (0,3)
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (286,0)  (125,9)

Kapitalutvidelse ved kontantinnbetaling  20,0  7,3 
Endring i langsiktige lån og forpliktelser  (0,2)  (59,5)
Endring i kortsiktige lån/kassakreditt  (5,6)  (8,1)
Betalte renter  (2,6)  (2,2)
netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  11,7  (62,6)

netto endring i likviditetsbeholdning gjennom året  23,8  42,9 

Likviditetsbeholdning 01.01.  269,3  226,4 

likviditetsbeholding 31.12. 293,0 269,3

SidE 64 // REgNSKAp – Odim KONSERN



1. REGNSKAPSPRiNSiPPER

NotER
odim KoNSERN

utarbeidelsesgrunnlag 

EU har vedtatt at børsnoterte foretak i EU må 

rapportere ihht. international Financial Reporting 

Standards (iFRS) i konsernregnskapet. Som følge 

av EØS-avtalen gjelder dette også for norske 

børsnoterte konsern. Odim ASAs konsernregnskap 

har blitt utarbeidet i samsvar med iFRS og 

fortolkninger fastsatt av international Accounting 

Standard Board (iASB). Videre er konsernregnskapet 

også avgitt i samsvar med tilleggskravene gitt i norsk 

regnskapslov. 

Utarbeidelse av finansregnskaper i 

overensstemmelse med iFRS krever at ledelsen gjør 

vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker 

anvendelsen av retningslinjer og prinsipper samt 

regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, 

inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende 

forutsetninger er basert på historisk erfaring og ulike 

andre faktorer som anses som rimelige, forholdene 

tatt i betraktning. Faktiske resultater kan avvike fra 

slike forutsetninger.  

Forslag til årsregnskap ble fastsatt av styret og 

daglig leder på tidspunkt som fremgår av datert og 

signert balanse.  Årsregnskapet skal behandles av 

ordinær generalforsamling 25.mai 2009 for endelig 

godkjennelse.  Frem til endelig godkjennelse har  

styret myndighet til å endre årsregnskapet.

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta 

Konsernet anvender norske kroner i årsregnskapet. 

dette er også morselskapets funksjonelle valuta. 

For å kunne konsolidere konsernets årsregnskap, er 

tallene i balanseregnskapet for datterselskap med 

en annen funksjonell valuta, omgjort ifølge kursen på 

balanseregnskapsdatoen, og resultatregnskapet har 

blitt omgjort ifølge gjennomsnittskursen for perioden. 

Ved konsolidering oppstår omregningsdifferanser 

som er ført direkte mot egenkapitalen. 

Konsolideringsprinsipp

Konsernets årsregnskap omfatter Odim ASA og 

selskaper der Odim ASA direkte eller indirekte, eier 

mer enn femti prosent av stemmerettighetene 

eller på annet vis har bestemmende innflytelse 

over foretakets operasjonelle og finansielle styring. 

i betraktninger om hvorvidt det foreligger kontroll 

over en enhet, tas det hensyn til aksjeopsjoner samt 

konverterbare og andre egenkapitalinstrumenter. 

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring 

av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som 

har blitt kjøpt opp eller solgt i løpet av året er 

konsolidert fra/til datoen da kontrollen overtas/

opphører. Tilknyttede selskaper er enheter hvor 

konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll 

(normalt ved eierandel på mellom 20% og 50%), 

over den finansielle og operasjonelle styringen. 

Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel 

av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført 

etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet 

betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse 

opphører. Alle andre investeringer er regnskapsført 

i overensstemmelse med iAS 39 Finansielle 

instrumenter: innregning og måling. Konserninterne 

transaksjoner og konsernmellomværende, inkludert 

internfortjeneste og urealisert gevinst og tap er 

eliminert. Urealisert gevinst knyttet til transaksjoner 

med tilknyttede selskaper og felleskontrollert 

virksomhet er eliminert med konsernets andel i 

selskapet/virksomheten. Tilsvarende er urealisert 

tap eliminert, men kun i den grad det ikke foreligger 

indikasjoner på verdinedgang på eiendelen som er 

solgt internt. Konsernregnskapet er utarbeidet med 

ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner 

og hendelser under ellers like forhold.  

Kontanter og kontantekvivalenter 

Kontanter er kasse- og bankbeholdning. 

Kontantekvivalenter er kortsiktige likvide 

investeringer som kan bli konvertert til kontanter 

innen tre måneder og til et kjent beløp og som 

inneholder uvesentlig risiko. i tallene for kontanter 

og kontantekvivalenter i kontantstrømmen er 

kassekreditt ikke fratrukket.  

Kundefordringer 

Kundefordringer regnskapsføres til forventet 

realiserbar verdi, som tilsvarer opprinnelig fakturert 

beløp fratrukket et estimert beløp for verdifallstap på 

fordringene. Et slikt estimert beløp for verdifallstap på 

kundefordringer foretas når det foreligger objektive 

indikasjoner på at konsernet ikke vil kunne innhente 

full verdi i henhold til de opprinnelige betingelsene. 

Sikring 

Odim bruker derivater som terminkontrakter 

og byttehandler på valuta for å kurssikre 

prosjektinntekter og prosjektutgifter i utenlandsk 

valuta. Alle derivater har blitt bokført med 

markedsverdi i balanseregnskapet. Konsernets 

kriterier for klassifisering av et derivat som 

et kurssikringsinstrument er som følger: (1) 

kurssikringen er forventet å være effektiv i å 

forhindre endringer i markedsverdien av eller 

kontantstrømmen fra en identifisert eiendel – en 

forventet kurssikringseffektivitet på mellom 

80–125%, (2) effektiviteten av kurssikringen kan 

måles på en pålitelig måte, (3) det eksisterer 

tilstrekkelig dokumentasjon når kurssikringen blir 

inngått, at kurssikringen er effektiv, (4) kurssikringen 

blir regelmessig vurdert og bevist effektiv og (5) at 

den produserte dokumentasjonen tydelig kobler 

kurssikringsinstrumentet med kurssikringsobjektet.  

Kurssikring av virkelig verdi 

prosjektinntekter og prosjektutgifter blir 

kurssikret ved å bruke markedsverdimodellen for 

bedriftsavtaler. derivater i denne modellen blir målt 

etter markedsverdi i balanseregnskapet og endringer 

i markedsverdien blir oppført i resultatregnskapet. 

på tilsvarende måte, blir endringer i markedsverdien 

i bedriftsavtalen som følge av kurssikringsrisiko, 

oppført i resultatregnskapet og klassifisert 

sammen med andre påløpne prosjektutgifter i 

balanseregnskapet. Sikringsbokføring opphører 

dersom: (a) Kurssikringsinstrumentet utgår eller blir 

solgt, avsluttet eller anvendt, eller (b) Kurssikringen 

ikke lenger møter kriteriene nevnt ovenfor for 

regnskapsføring av kurssikring.  

Varelager 

Varelager regnskapsføres til det laveste av 

anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris 

er estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket 

estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring 

og distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved 

bruk av FiFO metoden og inkluderer utgifter påløpt 

ved anskaffelse av varene og kostnader for å 

bringe varene til nåværende tilstand og plassering. 

Egenproduserte varer inkluderer variable og faste 

kostnader som kan allokeres basert på normal 

kapasitetsutnyttelse. 

Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler måles til anskaffelseskost, 

fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når 

eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi 

fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. 

Avskrivning er beregnet ved bruke av lineær metode 

over følgende estimerte brukstid: 

Bygninger   20–30 år 

maskiner/anlegg  3–15 år 

inventar/utstyr  3–5 år 

Avskrivningsperioden og avskrivningsmetoden 

er vurdert ved årsslutt for å forsikre om at den 

anvendte metoden og den utnyttbare levetiden er 

i overensstemmelse med eiendelens finansielle 

realitet. det samme gjelder for skrapverdien. Anlegg 

under utførelse er klassifisert som anleggsmidler 

og er oppført til kost inntil tilvirking eller utvikling er 

ferdigstilt. Anlegg under utførelse blir ikke avskrevet før 

anleggsmiddelet blir tatt i bruk. Selskapet fordeler det 

beløpet som først ble regnskapsført for en enhet av 

eiendom, anlegg eller utstyr på eiendelens vesentlige 

komponenter, og avskriver hver komponent for seg 

over komponentens forventede brukstid.  

Kostnader etter anskaffelsen 

Konsernet medtar i anskaffelseskost for et varig 

driftsmiddel utgifter til utskiftning av deler av 

driftsmiddelet når slike utgifter antas å gi konsernet 

fremtidige økonomiske fordeler og utgiftene for 

de utskiftede delene kan måles pålitelig. Alle andre 

utgifter føres som kostnader i resultatregnskapet i 

den perioden de påløper. 

Konsernet som leietaker, finansielle leieavtaler 

Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige 

del av risiko og avkastning som er forbundet med 

eierskap av eiendelen er finansielle 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 

rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig 
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å beregne denne. i motsatt fall benyttes selskapets 

marginale lånerente. direkte utgifter knyttet til 

etablering av leiekontrakten er inkludert 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 leieperioden, 

avskrives eiendelen over den korteste av periodene 

for leieavtalens løpetid og for eiendelens unyttbare 

levetid. Konsernet som leietaker, operasjonelle 

leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko 

og avkastning som er forbundet med eierskap av 

eiendelen er beholdt av utleier, klassifiseres som 

operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres 

som driftskostnad og resultatføres lineært over 

kontraktsperioden.  

immaterielle eiendeler 

immaterielle eiendeler balanseføres dersom det er 

sannsynlig at de forventede fremtidige økonomiske 

fordeler som kan henføres til eiendelen vil tilflyte 

foretaket; og eiendelens anskaffelseskost kan 

måles på en pålitelig måte. immaterielle eiendeler 

med begrenset økonomisk levetid måles til 

anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og 

nedskrivninger. Avskrivninger foretas med lineær 

metode over estimert brukstid. Avskrivningsperiode 

og -metode vurderes årlig. immaterielle eiendeler 

med ubestembar økonomisk levetid avskrives ikke, 

men testes årlig for verdifall på balansedagen.  

Goodwill 

merverdier fra kjøp av virksomheter som ikke 

kan bli klassifisert som eiendeler eller gjeld på 

overtakelsesdatoen, klassifiseres som goodwill i 

balanseregnskapet. i tilfeller med investeringer 

i tilknyttet selskap, blir goodwill inkludert i 

investeringens balanseførte verdi. Skulle ytterligere 

informasjon bli kjent om eiendeler og gjeld etter 

at ervervelsen har funnet sted, kan vurderingen 

av verdi på eiendeler og gjeld bli endret innen tolv 

måneder etter ervervelsesdatoen. goodwill blir 

ikke avskrevet men sjekket for forringelse hvert 

år og når det er en indikasjon på at enheten som 

er tildelt goodwill, kan forringes. Et forringelsestap 

blir bokført når beløpet man kan få igjen er mindre 

enn den bokførte verdien. Ved test blir goodwill 

allokert til kontantstrømsgenererende enhet 

for vurdering av eventuell nedskrivning. Negativ 

goodwill ved ervervelse av virksomheter er vist i 

resultatregnskapet etter at ervervede eiendeler og 

gjeld har blitt identifisert og vurdert på nytt for å 

forsikre om at den negative goodwillen ikke er på 

grunn av en feil i vurderingen av eiendeler eller gjeld.  

Forskning og utvikling 

Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres 

når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter 

blir balanseført i den grad produktet eller prosessen 

er teknisk og kommersielt gjennomførbar og 

konsernet har tilstrekkelig ressurser til å ferdigstille 

utviklingen. Utgifter som balanseføres inkluderer 

materialkostnader, direkte lønnskostnader og 

en andel av direkte henførbare fellesutgifter. 

Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen 

til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og 

nedskrivninger. Balanseførte utviklingskostnader 

avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid.  

Avsetninger 

En avsetning regnskapsføres når konsernet har en 

forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge 

av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer 

sannsynlig enn ikke) 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 kontantstrømmer med 

en diskonteringsrente før skatt som reflekterer 

markedets prissetting av tidsverdien av penger og, 

hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. 

En avsetning for garanti innregnes når en forpliktelse 

er identifisert, og beløpets størrelse kan måles 

pålitelig. Restruktureringsavsetninger innregnes 

når konsernet har godkjent en detaljert og formell 

restruktureringsplan, og restruktureringen enten 

har startet eller har blitt offentliggjort. Avsetning for 

tapsbringende kontrakter innregnes når konsernets 

forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn 

uunngåelige kostnader som vil påløpe for å innfri 

forpliktelsene etter kontrakten.  

Egenkapital 

(i) gjeld og egenkapital 

Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld 

eller egenkapital i overensstemmelse med den 

underliggende økonomiske realiteten. Renter, utbytte, 

gevinst og tap relatert til et finansielt instrument 

klassifisert som gjeld, vil bli presentert som kostnad 

eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle 

instrumenter som er klassifisert som egenkapital 

vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen. 

Når rettigheter og forpliktelser knyttet til hvordan 

utdelinger fra finansielle instrumenter blir foretatt 

avhenger av visse typer usikre hendelser i fremtiden 

og ligger utenfor både utsteder og innehavers 

kontroll, vil det finansielle instrumentet bli klassifisert 

som gjeld dersom ikke sannsynligheten for at 

utsteder må betale kontanter eller andre finansielle 

eiendeler er fjern på tidspunktet for utstedelse. i så 

tilfelle er det finansielle instrumentet klassifisert som 

egenkapital. 

(ii) kostnader ved egenkapitaltransaksjoner

Transaksjonskostnader direkte knyttet til en 

egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot 

egenkapitalen etter fradrag for skatt. 

(iii) omregningsdifferanser 

Omregningsdifferanser oppstår i forbindelse med 

valutaforskjeller ved konsolidering av utenlandske 

enheter.  

Prinsipper for inntektsføring 

inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at 

transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske 

fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets 

størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er 

presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter.

   

Driftsinntekter 

inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer 

i henhold til prinsipp om løpende avregning. 

driftsinntekter for øvrig inntektsføres på 

leveringstidspunktet.  

Anleggskontrakter 

Anleggskontrakter behandles i overensstemmelse 

med løpende avregningsmetode. Andel resultat 

inntektsføres i takt med prosjektenes fullføringsgrad. 

dersom prosjekter forventes å gi tap, avsettes 

det fullt ut for forventede tap. Fullføringsgraden 

estimeres basert på utført verdiskapning som en 

andel av den totale verdiskapningen i prosjektet, 

samt estimere forventet totalresultat per prosjekt. 

Verdsettelse av forskuddsfakturert produksjon 

og utført, ikke fakturert produksjon vurderes 

individuelt fra prosjekt til prosjekt. For de prosjekt 

hvor forskuddsfakturert produksjon er større enn 

utført produksjon, føres nettoen under kortsiktig 

gjeld i balansen. For de prosjekter hvor utført 

produksjon er større enn forskuddsfakturert 

produksjon, føres nettoen som omløpsmidler i 

balansen. Kontraktsfortjeneste er ikke en inntekt før 

et prosjekts endelige resultat kan bli beregnet med 

en rimelig grad av visshet. Et forutsett tap på slutten 

av prosjektet blir umiddelbart bokført som utgift i 

sin helhet.  

renteinntekter 

Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv 

rentemetode etter hvert som de opptjenes.  

royalties 

Royalties resultatføres i tråd med betingelsene 

i royalty avtalene. i de tilfeller hvor det ytes et 

vederlag ved inngåelse av avtalen, og avtalen 

ikke er å anse som et salg, må det vurderes om 

vederlaget er knyttet til fremtidig bruk av rettigheten 

eller er vederlag for nedlagte kostnader knyttet til 

den rettighet som overtas. Vederlag for nedlagte 

kostnader resultatføres på det tidspunkt retten til 

bruk er etablert, mens vederlag for fremtidig bruk av 

rettigheten opptjenes i takt med bruken. 

utenlandsk valuta 

transaksjoner i utenlandsk valuta 

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 

kursen på transaksjonstidspunktet. pengeposter i 

utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved 

å benytte balansedagens kurs. ikke-pengeposter 

som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk 

valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte 

valutakursen på transaksjonstidspunktet. ikke-

pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt 

i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen 

fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer 

resultatføres løpende i regnskapsperioden. 

 

Virksomhet i utlandet 

Eiendeler og forpliktelser i utenlandske virksomheter, 

inkludert goodwill og virkelig verdi justeringer, 

som fremkommer ved konsolideringen, omregnes 

til norske kroner ved å benytte balansedagens 

kurs. inntekter og kostnader fra utenlandske 

virksomheter omregnes til norske kroner ved å 

benytte gjennomsnittskurs. Valutakursdifferanser 

innregnes i egenkapital. Omregningsdifferanse som 

følge av omregning av nettoinvestering i utenlandsk 

virksomhet, og fra relaterte sikringsobjekter, 

spesifiseres som omregningsdifferanse 

i egenkapitalen. Omregningsdifferanser i 

egenkapitalen resultatføres ved avhendelse av 

utenlandsk virksomhet.  
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Ansattytelser 

Ytelsesbaserte pensjonsordninger 

Konsernet har tidligere tilbydt sine ansatte 

ytelsesbaserte pensjonsordninger, fra 2008 er disse 

byttet ut med innskudsbaserte pensjonsordninger.

det er kun noen få ansatte i Odim AS som fremdeles 

er med i en ytelsesbaserte ordning.  dette pågrunn av 

en videreføring av en avtale i et oppkjøpt selskap.  

Netto forpliktelse er beregnet med utgangspunkt i 

nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som den 

ansatte har opptjent på balansedagen, fratrukket 

virkelig verdi av pensjonsmidler. diskonteringsrenten 

tilsvarer renten på 10 års statsobligasjon med et 

tillegg på 0,5%-poeng for å hensynta løpetiden. 

Beregningene er utført av en kvalifisert aktuar, og er 

basert på lineær opptjeningsmodell. 

introduksjon av en ny ytelsesplan eller en forbedring 

av nåværende ytelsesplan medfører endringer i 

pensjonsforpliktelsen. dette blir kostnadsført lineært 

frem til effekten av endringen er opptjent. innføring 

av nye ordninger eller endringer i eksisterende 

ordninger som skjer med tilbakevirkende kraft slik at 

de ansatte umiddelbart har opptjent en fripolise (eller 

endring i fripolise) resultatføres umiddelbart. gevinst 

eller tap knyttet til innskrenkninger eller avslutning av 

pensjonsplaner resultatføres når dette skjer. 

Aktuarmessig gevinst eller tap er amortisert over 

gjenværende gjennomsnittlig opptjeningstid.

innskuddsbaserte pensjonsordninger 

Fra 01.01.2008 har de norske selskapene gått over 

til innskuddsbasert pensjonsordning og konsernet 

tilbyr da  innskuddsbaserte pensjonsordninger 

for alle ansatte i konsernet. Ved innskuddsbasert 

pensjonsordning blir innbetalt premie kostnadsført 

løpende. 

Aksjebasert avlønning 

Nøkkelpersoner, ledelsen og styremedlemmer 

i konsernet har fått opsjoner til å kjøpe aksjer i 

morselskapet. Virkelig verdi av tildelte opsjoner er 

målt på tildelingstidspunktet og kostnadsføres over 

opptjeningsperioden som en lønnskostnad med 

tilsvarende økning i innskutt annen egenkapital. det 

vises til nærmere informasjon i note 20.  

lån 

Lånekostnader resultatføres når lånekostnader 

oppstår.  

offentlige tilskudd 

Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger 

rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene 

knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. 

Regnskapsføring av utviklings-/driftstilskudd innregnes 

på en systematisk måte over tilskuddsperioden. 

Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet 

er ment å dekke. investeringstilskudd balanseføres 

og innregnes på en systematisk måte over eiendelens 

brukstid. investeringstilskudd innregnes enten ved 

at tilskuddet føres som utsatt inntekt, eller ved at 

tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens 

balanseførte verdi.  

inntektsskatt 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i 

utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på 

alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skatte-

messig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av: 

•  midlertidige forskjeller relatert til investeringer   

 i datterselskaper og tilknyttede selskaper   

 når konsernet kontrollerer når de midlertidige   

 forskjellene vil bli reversert og det ikke er antatt å  

 skje i overskuelig fremtid. 

Utsatt skattefordel er regnskapsført når det 

er sannsynlig at konsernet vil ha tilstrekkelige 

skattemessige overskudd i senere perioder til å 

nyttiggjøre skattefordelen. Konsernet regnskapsfører 

tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i 

den grad det har blitt sannsynlig at konsernet kan 

benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes 

vil konsernet redusere utsatt skattefordel i den grad 

konsernet ikke lenger anser det som sannsynlig at 

det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. 

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert 

på forventet fremtidig skattesats til de selskapene i 

konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller. 

Etter iFRS er balanseføring av utsatte skattefordeler 

underlagt strengere krav med hensyn til sannsynlighet  

for faktisk fremtidig utnyttelse. Et selskap som har 

en historie med tidligere tap, kan kun balanseføre 

utsatt skattefordel relatert til tidligere tap og andre 

midlertidige forskjeller, i den utstrekning at der er 

tilstrekkelig dokumentasjon på fremtidige skattbare 

resultater. inngått ordrereserve er regnet som 

tilstrekkelig dokumentasjon i denne henseende. 

Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til 

nominell verdi og er klassifisert som finansielt 

anleggsmiddel og langsiktig forpliktelse i balansen. 

Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført 

direkte mot egenkapitalen i den grad skattepostene 

relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.  

Segmentinformasjon

 For ledelsesformål er konsernet organisert i tre 

forskjellige virksomhetsområder etter produkt/ 

kundespekter. Virksomhetsområdene utgjør basisen 

for den primære segmentrapporteringen. Finansiell 

informasjon vedrørende segmenter og geografisk 

fordeling er presentert i note 2.  

betinget forpliktelser og eiendeler 

Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført 

i årsregnskapet. det er opplyst om vesentlige 

betingede forpliktelser dersom ikke sannsynligheten 

for forpliktelsen er lav, med unntak av betingede 

forpliktelser identifisert ved oppkjøp. En betinget 

eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, 

men opplyst om dersom det foreligger en viss 

sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte konsernet.  

Hendelser etter balansedagen 

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets 

finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt 

i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen 

som ikke påvirker selskapets finansielle stilling 

på balansedagen, men som vil påvirke selskapets 

finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom 

dette er vesentlig.    

bruk av estimat i utarbeidelsen av årsregnskapet 

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger 

som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, 

kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. 

dette gjelder særlig inntektsføring av langsiktige 

tilvirkningsprosjekter, pensjonsforpliktelse, 

aksjebasert avlønning, vurdering av goodwill, 

samt nedskrivning, avskrivningstid, restverdi 

og informasjon om regnskapsbeløp for varige 

driftsmidler. Fremtidige hendelser kan medføre 

at estimatene endrer seg. Estimater og de 

underliggende forutsetningene vurderes 

løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater 

regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. 

Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder 

fordeles effekten over inneværende og fremtidige 

perioder. de mest kritiske regnskapsestimater og 

forutsetninger er:  

inntektsføring 

Konsernet benytter løpende avregningsmetode 

for anleggskontrakter. Bruk av løpende avregning 

innebærer at konsernet må estimere utført 

produksjon som en andel av den totale produksjonen 

i prosjektet, samt estimere forventet totalresultat 

per prosjekt. inntektsføringen vil påvirkes av variabler 

som utvikling i råvarepriser, kostnad ved andre 

innsatsfaktorer,

størrelse på innregnet risikomargin, fremdrift 

i prosjektet og konstruksjons- og produksjons 

kapasitet. Omfanget av endringsordre og aksept 

av «claims» vil kunne påvirke inntektsestimater. 

Usikkerhet i inntektsestimater vil også være 

påvirket av konsernets grad av erfaring fra lignende 

prosjekter. Hendelser, endringer i forutsetninger og 

ledelsens vurderinger vil påvirke inntektsføring i den 

relevante perioden. 

estimert verdifall på goodwill 

Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere 

verdifall på goodwill. gjenvinnbart beløp fra kontant-

strømgenererende enheter er fastsatt ved kalkulasjoner 

av bruksverdi. Beregningene krever bruk av estimater. 

Se note 7 Spesifikasjon av immaterielle eiendeler.  

Utnyttbar levetid 

Konsernet fastsetter utnyttbar levetid og tilhørende 

avskrivningssatser for varige driftsmidler. 

Avskrivningene økes dersom økonomisk levetid er 

kortere enn tidligere estimert, og teknisk foreldede 

og kasserte eiendeler nedskrives. Se note 8 varige 

driftsmidler.   

Varelager 

Varelager regnskapsføres til det laveste av 

anskaffelseskost og netto salgspris. Størst risiko 

knyttet til vurderingene rundt varelageret ligger 

i utvikling i nye komponenter og lansering av ny 

generasjon av produkter. Ukurante varer nedskrives 

løpende. Se note 5 Varelager.  

Aksjebasert avlønning 

Balanseført forpliktelse av arbeidsgiveravgift ved 

aksjebasert avlønning er basert på børskurs ved 

periodeavslutning. En endring i aksjekurs vil således 

slå ut på den balanseførte verdi.  
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Segmentinformasjon presenteres for 

virksomhetsområder og geografiske områder. det 

primære format, virksomhetsområder er basert på 

konsernets ledelses- og internrapporteringsstruktur. 

     

de operative selskapene i konsernet som utgjør 

virksomhetssegmentene, produserer og tilbyr 

produkter og servicemot forskjellige kundegrupper, 

som har forskjellig avkastnings-og risikostruktur.  

      

  

      

driftsinntekter for geografiske segmenter er basert 

på kundens geografiske lokalisering. Eiendeler og  

investeringer pr. segment er basert på geografisk 

lokalisering av selskaper    

    

de primære segmentene er:  

Offshore Service Vessels (OSV) som utvikler 

automatiserte håndteringsløsninger for seismikk, 

supply og forskningsskip.    

   

Naval & Power (N&P) som utvikler og leverer 

automatiserte løsninger for håndtering av ulike  

sonar og detekteringssensorer  til forsvarsindustrien, 

samt vedlikeholdsverktøy for kjernereaktorer.  

     

Subsea & Deepwater Installation (S&DI) som utvikler 

og leverer håndteringsløsninger for store havdyp.  

     

2. SEGmENtiNFoRmASjoN

StAnDArD/tolkning ikrAFttreDelSeDAto plAnlAgt tAtt i BrUk AV konSernet

iFRS 8 – Segment rapportering 01.01.2009 Regnskapsåret 2009
Revidert iAS 23 – Lånekostnader 01.01.2009 Regnskapsåret 2009
Revidert iFRS 3 – Virksomhetssammenslutninger 01.01.2009 Regnskapsåret 2009
iAS 1 - Endringer oppstillingsplan 01.01.2009 Regnskapsåret 2009
Endringer iFRS 1/iAS 27 01.01.2009 Regnskapsåret 2009
iAS 32 – Finansielle instrument 01.01.2009 Regnskapsåret 2009

iFRSs og iFRiC tolkninger som ikke er trådt i kraft

Følgende nye og reviderte standarder og tolkninger 

som er utgitt men ennå ikke trådt i kraft, er ikke 

benyttet ved utarbeidelse av konsernregnskapet. 

Hvilken effekt disse standardene og tolkningene 

vil ha på regnskapet er ennå ikke grundig vurdert, 

men antas ikke å ha vesentlig effekt på rapporterte 

tall.  Nedenfor følger en oversikt over foreløpige 

vurderinger foretatt av ledelsen:
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SegmentinFormASjon  2008 �millioner kroner� oSV S&Di n&p SUm

Salgsinntekter fra eksterne kunder  1 581,2  420,2  135,1  2 136,5 
Salgsinntekter mellom segment  -    -    -    -   
Sum salgsinntekter  1 581,2  420,2  135,1  2 136,5 

driftsresultat før avskrivninger (EBiTdA)  329,7  40,4  27,8  397,9 
driftsresultat (EBiT)  296,2  7,7  15,2  319,1 
Netto finanskostnad  (27,4)  (5,4)  1,7  (31,1)
Skattekostnad  97,0  3,9  4,2  105,1 
Årets resultat  226,7  9,1  9,4  245,1 

Eiendeler  1 199,5  288,8  281,3  1 769,6 
investering i tilknyttede selskaper / andre selskaper  1,4  -  2,1  3,4 
Sum eiendeler  1 200,9  288,8  283,4  1 773,0 

Sum gjeld  851,4  77,5  22,8  951,6 

investeringer  159,7  3,1  148,7  311,5 
Avskrivninger varige driftsmidler  9,5  3,8  2,5  15,7 
Avskrivninger immaterielle eiendeler  33,9  20,8  8,4  63,0 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  289,9  9,5  (1,3)  298,1 
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (139,9)  2,8  (148,9)  (286,0)
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (82,3)  (18,6)  112,6  11,7 

SegmentinFormASjon  2007 �millioner kroner� oSV S&Di n&p SUm

Salgsinntekter fra eksterne kunder  1 056,6  250,8  109,4  1 416,8 
Salgsinntekter mellom segment  -    -    -    -   
Sum salgsinntekter  1 056,6  250,8  109,4  1 416,8 

driftsresultat før avskrivninger (EBiTdA)  197,1  19,5  23,5  240,1 
driftsresultat (EBiT)  162,8  6,4  20,7  189,8 
Netto finanskostnad  (13,8)  (2,9)  0,3  (16,4)
Skattekostnad  55,0  (57,5)  8,3  5,8 
Årets resultat  121,6  66,8  12,1  200,5 

Eiendeler  766,8  322,0  140,3  1 229,0 
investering i tilknyttede selskaper / andre selskaper  2,0  -    1,9  3,9 
Sum eiendeler  768,8  322,0  142,2  1 232,9 

Sum gjeld  711,0  37,4  34,1  782,5 

investeringer  167,4  114,5  6,2  288,1 
Avskrivninger varige driftsmidler  4,7  2,8  1,6  9,2 
Avskrivninger immaterielle eiendeler  17,7  -    -    17,7 
Verdifall immaterielle eiendeler  23,0  0,3  -    23,3 
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter  176,7  23,8  30,8  231,3 
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter  (133,4)  10,0  (2,4)  (125,9)
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  (47,6)  (15,0)  -    (62,6)

SAlgSinntekter ForDelt geogrAFiSk �millioner kroner� 2008 2007

Norge 1 181,5 786,5 
Europa for øvrig 142,1 199,8 
USA / Canada 171,9 156,4 
Asia 615,6 264,7 
Øvrige 25,4 9,3 
Sum salgsinntekter 2 136,5 1 416,8 
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Nedenfor følger en spesifikasjon av selskapets netto finansposter i resultatregnskapet:  

�millioner kroner� 2008 2007

gevinst ved salg av aksjer  0,4  -   
Renteinntekter bank  24,6  17,3 
Agio  8,8  1,7 
Sum finansinntekter  33,7  19,0 

Nedskrivning aksjer  -    0,4 
Renter og bankomkostninger  2,6  2,2 
Sum finanskostnader  2,6  2,6 

Netto finansinntekt  31,1  16,4 

�millioner kroner� 2008 2007

Lønninger og bonus  355,6  211,7 
Folketrygdavgift  48,7  39,4 
pensjonskostnader  13,7  4,7 
Opsjonskostnader  10,8  2,8 
Andre ytelser  14,0  5,0 
Sum lønnskostnader  442,7  263,7 

4. løNNSKoStNAdER

eienDeler etter geogrAFiSk lokAliSering �millioner kroner� 2008 2007

Norge  1 491,7  1 092,6 
USA / Canada  281,3  140,3 
Sum eiendeler  1 773,0  1 232,9 

inVeStering i AnleggSmiDler �millioner kroner� 2008 2007

Norge 29,0 10,3 
USA / Canada 23,0 6,2 
Asia 100,3  -   
Sum investeringer 152,3 16,5 

3. FiNANSPoStER

de fleste selskapene i konsernet har bonusavtale for 

alle ansatte basert på resultatgrad for de selskapene 

som inngår i avtalene. Bonusen utbetales med likt 

beløp for alle ansatte, gitt visse forutsetninger.  

  

Se ellers note 20 for beskrivelse av ytelser til ledende 

ansatte.     
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�millioner kroner� 2008 2007

Ferdigvarer  17,9  -   
Varer i arbeid  41,7  10,8 
Råvarer og komponenter kurante varer  76,5  37,2 
Råvarer og komponenter ukurante varer  6,4  4,8 
Nedskrivning av råvarer og komponenter  (5,5)  (4,7)
Nedskrivning av ferdigvarer  (4,7)  -   
Sum varelager  132,3  48,1 

Avstemming av bevegelse i nedskrivning ukurante varer:
Nedskrivning av ukurante råvarer og komponenter 01.01.  4,7  6,6 
Herav realisert i året  (3,6)  (1,9)
Ny ukurans i året  9,2  -   
Nedskrivning av ukurante varer 31.12.  10,2  4,7 

�millioner kroner� 2008 2007

Eksterne kundefordringer  157,2  130,9 
delkrederavsetning  3,6  5,9 
Sum kundefordringer  153,6  125,1 

6. KuNdEFoRdRiNGER

2008 �millioner kroner� gooDwill

pAtenter, 
liSenSer og  

lignenDe  
rettigheter

progrAmVAre,  
liSenSer  

og BrUkS- 
rettigheter SUm

Anskaffelseskost 01.01.  140,9  211,7  5,0  357,6 
Tilgang kjøpte immatrielle eiendeler  14,8  132,7  11,7  159,2 
Effekt av endring av valutakurs  (3,2)  1,2  -    (2,0)
Anskaffelseskost 31.12.  152,5  345,6  16,7  514,8 

Akk. avskivninger og nedskrivninger 01.01.  31,3  21,7  -  53,1 
Årets avskrivninger -  62,1  1,0  63,0 
Effekt av endring av valutakurs  (0,7)  (0,1)  -  (0,8)
Akk. avskrivninger og nedskrivninger 31.12.  30,6  83,7  1,0  115,3 

 Bokført beløp 31.12.  121,9  261,9  15,7  399,5 

Utnyttbar levetid ubestemmelig Lineær Lineær
Avskrivningsplan  -    5-15 år  3-5 år 

5. VARElAGER

7. SPESiFiKASjoN oVER immAtERiEllE EiENdElER   

Kundefordringer er ført i balansen etter fradrag for påregnelige tap.  

Bokført verdi av kundefordringer pr 31.12. fremkommer som følger:
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8. SPESiFiKASjoN oVER VARiGE dRiFtSmidlER  

2007 �millioner kroner� gooDwill

pAtenter, 
liSenSer og  

lignenDe  
rettigheter

progrAmVAre,  
liSenSer og  

BrUkS- 
rettigheter SUm

Anskaffelseskost 01.01.  45,1  39,8  -    84,9 
Tilgang kjøpte immatrielle eiendeler  95,4  171,1  5,0  271,6 
Effekt av endring av valutakurs  0,4  0,7  -    1,2 
Anskaffelseskost 31.12.  140,9  211,7  5,0  357,6 

Akk. avskivninger 01.01.  7,9  4,0  -    11,9 
Årets avskrivninger  -    17,7  -    17,7 
Årets nedskrivninger  23,3  -    -    23,3 
Effekt av endring av valutakurs  0,1  -    -    0,1 
Akk. avskrivninger og nedskrivninger 31.12.  31,3  21,7  -    53,1 

 Bokført beløp 31.12.  109,6  189,9  5,0  304,5 

Utnyttbar levetid ubestemmelig Lineær Lineær
Avskrivningsplan -  5-15 år  3-5 år 

 

�millioner kroner� 2008 2007

Offshore Service Vessel 86,1  84,4 
Subsea & deepwater installation  15,1  16,1 
Naval & power  20,7  9,2 
Sum goodwill  121,9  109,6 

2008 �millioner kroner� BYgninger
inVentAr/ 

UtStYr
mASkiner/ 

Anlegg SUm

Anskaffelseskost 01.01.  16,0  12,5  44,0  72,6 
Tilgang kjøpte/produserte driftsmidler  120,5  21,0  10,8  152,3 
Tilgang ved virksomhetskjøp  18,6  2,2  11,5  32,3 
Avgang driftsmidler  -    -    (1,3)  (1,3)
Effekt av endring av valutakurs  (1,2)  -    (2,8)  (4,1)
Anskaffelseskost 31.12.  154,0  35,6  62,1  251,7 

Akk. avskivninger og nedskrivninger 01.01.  2,2  7,2  17,5  26,9 
Årets avskrivninger  1,1  5,4  9,2  15,7 
Avgang driftsmidler (akk. avskrivninger)  -   -  (0,7)  (0,7) 
Effekt av endring av valutakurs  (1,4)  1,4  4,4  4,4 
Akk. avskrivninger og nedskrivninger 31.12.  1,8  13,9  30,3  46,1 

Bokført beløp 31.12.  152,2  21,8  31,8  205,8 

Utnyttbar levetid 20-30 år 3-5 år 3-15 år 
 Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

Økningen i immaterelle eiendeler kommer 

hovedsakelig fra oppkjøp av selskaper som er 

gjennomført i løpet av året. Se note 28 for detaljerte 

oppkjøpsanalyser for ervervede selskaper i 2008.  

  

Testing for verdifall på goodwill 

Kontantstrømsgenererende enheter i konsernet 

som omfatter immaterielle eiendeler er definert på 

forskjellige nivåer avhengig av hva som kan defineres 

som laveste nivå. det er ikke funnet grunn til å 

nedskrive de immaterielle  eiendelene basert på 

vurderte verdier pr. 31.12.2008. Verdifallstesten er 

basert på neddiskonterte kontantstrømmer som tar 

utgangspunkt i budsjett og planer for perioden 

2009 til 2013.  med bakgrunn i langsiktigheten og 

potensialet i et av segmentene, er det ved et tilfelle 

benyttet en fremskrivning på ytterligere 5 år. Testing 

er basert på verdi i bruk med diskonteringsrente på 

10% før skatt.    

      

En sensitivitetsanalyse viser at et omsetningsbortfall 

på 5% og 10% i de kontantstrømsgenererende 

enhetene, ville gitt nedskrivninger på immaterielle 

verdier på henholdsvis 6,2 og 28,6 millioner kroner.

Følgende virksomhetsområder har  
balanseført goodwill:
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9. AKSjER i dAttERSElSKAPER, tilKNyttEdE SElSKAPER oG ANdElER i ANdRE SElSKAPER

2007 �millioner kroner� BYgninger
inVentAr/ 

UtStYr
mASkiner/  

Anlegg SUm

Anskaffelseskost 01.01.  9,0  8,9  47,5  65,5 
Tilgang kjøpte/produserte driftsmidler  6,8  2,2  7,5  16,5 
Tilgang ved virksomhetskjøp  -  1,3  6,8  8,2 
Avgang driftsmidler  -    -    (17,8)  (17,8)
Effekt av endring av valutakurs  0,2  -    -    0,2 
Anskaffelseskost 31.12.  16,0  12,5  44,0  72,6 

Akk. avskivninger og nedskrivninger 01.01.  1,9  5,4  19,4  26,7 
Årets avskrivninger  0,3  1,9  7,1  9,2 
Avgang driftsmidler (akk. avskrivninger)  -    -    (8,9)  (8,9)
Akk. avskrivninger og nedskrivninger 31.12.  2,2  7,2  17,5  26,9 

Bokført beløp 31.12.  13,8  5,3  26,5  45,6 

Utnyttbar levetid 20-30 år 3-5 år 3-15 år 
Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær

DAtterSelSkAper

SelSkAp ForretningSkontor
AnSkAFF.  
tiDSpUnkt eierAnDel

Stemme- 
AnDel

Odim AS Hjørungavåg, Norge 13.05.2005 100 % 100 %
Odim Alitec AS Hjørungavåg, Norge 27.02.2003 100 % 100 %
Odim inc. peterborough, Canada 27.12.2006 100 % 100 %
Odim Houston LLC. Houston, USA 15.06.2005 100 % 100 %
OHi AS Hjørungavåg, Norge 2005, 2006, 2007 100 % 100 %
Odim Spectrum Ltd. peterborough, Canada 27.10.1997 100 % 100 %
Odim Brooke Ocean Ltd. Halifax, Canada 02.10.2006 100 % 100 %
Odim JmC AS Stavanger, Norge 01.10.2007 100 % 100 %
Odim ABAS AS Aukra, Norge 31.10.2007 100 % 100 %
Odim Brattvaag Winch AS Søvik, Norge 31.10.2007 100 % 100 %
Odim Asia pte. Ltd. Singapore 23.10.2006 100 % 100 %
Odim Vietnam Ltd. Vung Tau, Vietnam 01.11.2007 100 % 100 %
Odim Numet Ltd. peterborough, Canada 01.05.2008 100 % 100 %
Odim Tulcea SRL Tulcea, Romania 23.06.2008 100 % 100 %
Sunnmøre Elektro AS Åheim, Norge 14.11.2008 100 % 100 %

AkSjer og AnDeler  
i tilknYttet SelSkAp

SelSkAp
ForretningS- 
kontor

AnSkAFF.  
tiDSpUnkt eierAnDel

Stemme-  
AnDel

BokFørt 
VerDi

Brooke Ocean Technology (USA) inc. massachusetts, USA 01.01.2007 49,0 % 49,0 %  2,1 

AkSjer og AnDeler  
i AnDre SelSkAper

SelSkAp
ForretningS- 
kontor

AnSkAFF.  
tiDSpUnkt eierAnDel

Stemme-  
AnDel

BokFørt 
VerDi

Hovden Klubbhus AS Ulsteinvik, Norge 17.03.2008 34,5 % 34,5 %  1,0 
Aksjer i andre selskaper    -    -    0,4 

i posten maskiner/anlegg er det balanseført et testtårn 

som var leaset og vurdert til finansiell leasing. 

Bokført verdi på testtårn er 0.8 millioner kroner, og 

avskrivninger for 2008 var på 0.4 millioner kroner.  
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�millioner kroner� 2008 2007

pantesikret gjeld:
gjeld til finansinstitusjoner 11,2 15,2 
Total pantesikret gjeld 11,2 15,2 

Bokført verdi av pantsatte eiendeler:
Bankinnskudd  -    3,2 
Aksjer og andeler i andre selskaper  -    1,9 
Bygninger / tomter  47,4  - 
maskiner / anlegg  25,6  0,9 
inventar / utstyr  18,1  6,4 
Varelager  68,9  20,6 
Fordringer  109,5  35,4 
Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler  269,5  68,3 

10. PANtStillElSE oG PANtSAttE EiENdElER

DriFtSinntekter �millioner kroner� 2008 2007

inntektsført på avsluttede prosjekter  426,8  587,5 
inntektsført på igangværende prosjekter  1 474,5  829,3 
Totale driftsinntekter  1 901,3  1 416,8 

igAngVærenDe AnleggSkontrAkter pr 31.12. �millioner kroner� 2008 2007

inntektsført på igangværende prosjekter  1 869,6  829,3 
Kostnader knyttet til opptjent inntekt/tapsavsetninger  (1 336,2)  (566,7)
Netto resultatført på igangværende anleggskontrakter  533,4  262,6 

gjenværende produksjon av tapsprosjekter  38,9  -   
Opptjente, ikke fakturerte inntekter på igangværende anleggskontrakter  438,7  370,4 
Forskuddsfakturert produksjon  341,8  314,6 

11. ANlEGGSKoNtRAKtER

Konsernets norske selskaper har avtale om 

konsernkontosystem uten trekkrettighet.  

Odim AS har inngått avtale om trekkfasilitet på 200 

millioner kroner, denne trekkfasiliteten er ubenyttet 

pr. 31.12.2008. 

12. PENSjoNSmidlER oG FoRPliKtElSER  

Norske selskaper er pliktig til å ha 

tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 

tjenestepensjon.  Selskapene har etablert pensjons-

ordninger som tilfredsstiller kravene i denne lov.  

    

Konsernet tilbyr sine ansatte innskuddssbaserte 

pensjonsordninger.  det er kun noen få ansatte i 

Odim AS som fremdeles er med i en ytelsesbaserte 

ordning.  dette på grunn av en videreføring av en 

avtale i et oppkjøpt selskap.    

i tillegg har de fleste norske selskaper i konsernet 

pensjonsforpliktelse vedrørende avtalefestet pensjon 

(usikret ordning) for alle ansatte. Forpliktelser knyttet 

til avtalefestet pensjon er nåverdien av selskapets 

egenandel for de personer som er ute i ordningen.  

For 2008 omfatter ordningen en person.  

     

de utenlandske selskapene er omfattet av en 

innskuddsbasert pensjonsordning, hvor innbetalt 

premie blir kostnadsført løpende.  

Basert på aktuarmessige beregninger av den 

gjenstående ytelsesbaserte pensjonsordningen, 

som omfatter 23 personer, har konsernet pr 

31.12. pensjonskostnader, pensjonsmidler og 

pensjonsforpliktelser som vist nedenfor:  

      

de pantsatte eiendelene ovenfor dekker også 

konsernets totale ramme for garantier og remburser.  
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2008 2007

pensjonsmidlene pr hovedkategori som prosent av totale pensjonsmidler:  
Aksjer 18,0 % 18,0 %
Eiendom 15,6 % 15,6 %
Obligasjoner 48,7 % 48,7 %
Rentemarked 12,9 % 12,9 %
Annet 4,8 % 4,8 %
Sum 100,0 % 100,0 %

2008 2007

økonomiske forutsetninger, sikret og usikret ordning: 
diskonteringsfaktor 4,4 % 4,4 %
Forventet avkastning pensjonsmidler 5,4 % 5,4 %
Fremtidig lønnsvekst 4,5 % 4,5 %
Regulering grunnbeløp 4,3 % 4,3 %
Stigning i løpende pensjon 1,6 % 1,6 %
Frivillig avgang før 40 år 2,0 % 2,0 %
Frivillig avgang etter 40 år 2,0 % 2,0 %
Uttakstilbøylighet AFp 0,0 % 20,0 %

USikret orDning, FinAnSiert  
Direkte oVer DriFt (AFp)

Sikret orDning, FinAnSiert  
VeD FonDSopplegg

�millioner kroner� 2008 2007 2008 2007

pensjonskostnad:
Nåverdi av årets pensjonsopptjening  -    -    0,2  0,7 
Kapitalkostnad av tidl. opptjente pensjoner  -    -    -    0,3 
Forventet avkastning på pensjonsmidlene  -    -    -    (0,2)
Amortisering av estimatavvik  -    -    (2,0)  -   
periodisert arbeidsgiveravgift  -    -    -    0,1 
Administrasjonskost  -    -    -    0,1 
Sum pensjonskostnad  -    -    (1,8)  1,0 

pensjonsmidler / (forpliktelser):
Nåverdi av påløpte forpliktelser  -    -    -    (1,9)
ikke resultatført estimatavvik  -    -    -    0,3 
Beregnet arbeidsgiveravgift  -    -    -    (0,3)
Netto pensjonsmidler / (forpliktelser) 31.12.  -    -    -    (1,9)

endring i midler / (forpliktelser):
Netto midler / (forpliktelse) 01.01  -    -    2,0  (2,5)
Resultatført pensjonskostnad  -    -    (1,8)  (1,0)
Egenandel neddiskontert *  (0,4)  (0,4)  -    -   
Utbetalinger  -    -    (0,2)  1,6 
Netto pensjonsmidler / (forpliktelser) 31.12.  (0,4)  (0,4)  -  (1,9)

* ikke aktuarberegnet
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�millioner kroner� 2008 2007

Skattekostnad:
Endring utsatt skatt/skattefordel norske selskaper på ordinært resultat  86,9  53,3 
Endring utsatt skattefordel etter overordnet vurdering for balanseføring  -    (62,3)
Betalbar skatt datterselskap i Canada  21,4  14,9 
Endring utsatt skattefordel datterselskap i Canada  (3,3)  (0,1)
Sum årets skattekostnad  105,1  5,8 

Avstemming av effektiv skattesats:
Resultat før skatt  350,2  206,3 
Nominell skattesats i Norge, 28%  98,1  57,8 
Effekt av annen skattesats i Canada  4,9  2,5 
Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel  -    (62,3)
permanente forskjeller  2,1  7,8 
Årets skattekostnad  105,1  5,8 

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på ordinært resultat i datterselskap i Canada  21,6  14,6 
Forskuddsbetalt skatt, og refusjon FoU-fradrag datterselskap Canada  (32,0)  (6,2)
Sum betalbar skatt  (10,3)  8,4 

Utsatt skatt/skattefordel:
midlertidige forskjeller som kan utlignes:
driftsmidler og goodwill  217,7  114,5 
Utført, ikke fakturert produksjon  575,3  366,4 
Varelager  (12,6)  (1,8)
Fordringer  (15,1)  (20,3)
garantiavsetninger/Regnskapsmessige avsetninger  24,9  (25,2)
Ubenyttet kreditfradrag knyttet til kildeskatt  (9,2)  (4,7)
Underskudd til fremføring  (227,2)  (342,9)
Sum midlertidige forskjeller  553,7  86,0 
Sum utsatt skatt  158,5  23,9 

midlertidige forskjeller som ikke utlignes:
pensjonsforpliktelser  (0,4)  (1,9)
Sum midlertidige forskjeller  (0,4)  (1,9)
Utsatt skattefordel  (0,1)  (0,5)

Utsatt skatt  158,4  23,5 
Fremføring betalt kildeskatt  -    (0,2)
Sum utsatt skatt i balansen  158,4  23,3 

Anvendt skattesats  28 %  28 % 

13. SKAttER
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�millioner kroner�
AkSje- 

kApitAl
oVerkUrS-

FonD
SikringS-

reSerVe
Annen  

egenkApitAl
omregningS-
DiFFerAnSer SUm

 Egenkapital 01.01.  22,4  7,7  418,0  2,3  450,4 
 Kapitalforhøyelse  1,1  65,8  66,9 
 Opsjonskostnader  10,8  10,8 
 Reversering aktiverte renter  (0,5)  (0,5)
 Tilknyttet selskap (BOT USA)  0,9  0,9 
 disagio ved lån ifm. EK-finansiering  19,3  19,3 
 Valutasikret lån til EK-finansiering (markedsverdi)  (23,1)  (23,1)
 innregnende inntekter og kostnader  32,0  32,0 
 Omregningsdifferanse *  19,8  19,8 
 Årets resultat  245,1  245,1 
 Egenkapital 31.12.  23,6  73,5  32,0  674,2  18,2  821,5 

14. EGENKAPitAl

Virkelig verdi av tildelte opsjoner er målt på 

tildelingstidspunktet og kostnadsføres over 

opptjeningsperioden som en lønnskostnad med 

tilsvarende økning i innskutt annen egenkapital.   

    

Verdien av opsjonene er beregnet av eksterne 

rådgivere etter Black & Scholes metoden.  

operASjonelle leieAVtAler �millioner kroner� 2008 2007 reSt leietiD

Årets leiebeløp, leieavtaler
maskiner  4,7  2,0 18 - 30 mnd
inventar / utstyr  0,1  0,5 0 - 54 mnd
Bygning  27,1  14,9 1 - 456 mnd

koStnAD

Fremtidig minimumsbeløp, leieavtaler
innen 1 år 35,9 
2-3 år 61,9 
Etter 3 år 201,1 
Sum fremtidig minimumsleie, leieavtaler 298,8 

15. lEASiNG oG lEiEKoNtRAKtER 

Odim AS har en leieavtale med OHi Eiendom AS, som 

står som eier av anlegget i Hjørungavåg.   

  

Leieforpliktelsen er på 12.5 millioner kroner pr år 

og løper til desember 2019, med rett til forlengelse 

av leieforholdet i 5 + 5 år. Leieavtalene er ikke 

balanseført da avtalene i henhold til iFRS ikke er å 

anse som finansiell leie.
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FinAnSiell leASing �millioner kroner� 2008 2007 reSt leietiD

Årets leiebeløp, leieavtaler
maskiner  0,4  0,8  -   
inventar / utstyr  -    0,1 -

Konsernets kostnader under finansielle leasing er 

knyttet til i et test-tårn som er satt opp for å kunne 

teste avansert utstyr mer effektivt.   

Leasingavtalen er utløpt og avsluttet pr. 31.12. 

�millioner kroner� 2008 2007

påløpne lønninger og avsetning for bonus  34,6  28,5 
påløpne feriepenger  32,8  24,3 
Aksjer i oppkjøpte selskaper, ikke betalt ved årsskiftet 18,0 78,5
Restkostnader avsluttede prosjekter  18,2  - 
garantiavsetning  10,3  5,2 
diverse annen kortsiktig gjeld  67,1  96,7 
Sum annen kortsiktig gjeld  181,0  233,1

16. ANNEN KoRtSiKtiG GjEld 

�millioner kroner� 2008 2007

Husleie  32,2  16,7 
Reisekostnader  36,9  22,6 
diverse andre driftskostnader  79,1  67,3 
Sum andre driftskostnader  148,2  106,6 

17. ANdRE dRiFtSKoStNAdER 

18. ANtAll AKSjER, AKSjEEiERE m.V.  

Aksjekapitalen NOK 23 553 992 består av 47 107 

984 aksjer a NOK 0,50 pr 31.12.08  Alle aksjer har en 

stemme. 

Ved årets slutt hadde medlemmer av styret, samt 

andre ledende ansatte følgende 

aksjebeholdning (inkl. nærstående og via selskap):

StYret AkSjer AnDel

Karl Erik Kjelstad **  -   0,00 %
Njål Sævik *  -   0,00 %
Ellen Olsen  -   0,00 %
martinus Brandal **  -   0,00 %
Kristin Krohn devold  3 600 0,01 %
Harald Johnsen  -   0,00 %
Astri Karin Bjørnevik  -   0,00 %
Øyvind Bunes  4 000 0,01 %

*   Njål Sævik representerer Havila AS som eier 345 200 aksjer.   

** Karl Erik Kjelstad og martinus Brandal representerer Aker konsernet, som kontrollerer 16 364 200 aksjer. 
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 * Aker invest ii KS er kontrollert av Aker ASA 

som kontrollerer til sammen 16 364 200 aksjer, 

tilsvarende 34.74% av aksjene.

leDelSe AkSjer AnDel

Jogeir Romestrand (eies indirekte gjennom Rome AS)  720 112 1,53 %
Arild Hatløy (eies indirekte gjennom Bøtun invest AS)  111 528 0,24 %
Kjetil Leine  -   0,00 %
Torgeir Haugan  -   0,00 %
Håvard Haanes (eies indirekte gjennom Allis AS)  189 844 0,40 %
per ingeberg (eies direkte og gjennom Spath Consulting Ltd.) 50 280 0,11 %
Øyvind Olsen  2 400 0,01 %
Bjørn Roger Andersen  -   0,00 %
Ståle Hoff  -   0,00 %
idar Hatløy (eies indirekte gjennom Hatida AS)  50 192 0,11 %

AkSjonærer i oDim ASA 31.12.08 AkSjer AnDel

Aker invest ii KS *  10 477 000 22,24 %
Aker ASA  5 887 200 12,50 %
Kas depositary Trust Company  4 650 993 9,87 %
Jpmorgan Chase Bank  1 639 731 3,48 %
State Street Bank And Trust Co.  1 492 001 3,17 %
Verdipapirfondet Handelsbanken  1 220 000 2,59 %
BgL  1 091 402 2,32 %
mp pensjon  985 600 2,09 %
dnb Nor Bank ASA  800 000 1,70 %
Banque de Luxemburg S.A  740 000 1,57 %
Rome AS  720 112 1,53 %
Jm Consult AS  654 752 1,39 %
Jpmorgan Chase Bank  600 000 1,27 %
Skagen Vekst  521 800 1,11 %
State Street Bank And Trust Co.  471 908 1,00 %
Terra Spar  450 000 0,96 %
State Street Bank And Trust Co.  440 600 0,94 %
morgan Stanley & Co. inc.  404 620 0,86 %
The Northern Trust Co.  370 467 0,79 %
Havila AS  345 200 0,73 %
Andre  13 144 598 27,90 %
Sum  47 107 984 100,00 %

2008 2007

gjennomsnittlig antall årsverk  677,8  429,7 

19. ANtAll ANSAttE
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retningslinjer for godtgjørelse til konsernsjef og 

ledende ansatte 

grunnlaget for godtgjørelse til konsernsjef og ledende 

ansatte er utviklet for å skape et prestasjonsbasert 

system som er forankret i konsernets verdier.  

Belønningssystemet er laget for å bidra til 

oppnåelse av gode finansielle resultater og økning 

i aksjonærverdiene.  dette avlønningssystemet ble 

implementert i 2005, og er siden blitt videreført kun 

med mindre justeringer. 

 

Hver enkelt i ledergruppen mottar en grunnlønn som 

er gjenstand for årlig regulering. i tillegg kan de bli 

tildelt et variabelt lønnselement. den variable lønnen 

er basert på  

og avhengig av oppnåelse av både finansielle og 

personlige resultatmål som alle er viktige delmål for 

Odim. dette programmet er benevnt som  

”management by objectives” (mBO) og representerer 

et potensial for å opptjene en variabel tilleggslønn på 

inntil 30 % av grunnlønn. det er avsatt kostnader  

i regnskapet for 2008 på ca 2,5 millioner kroner til å 

dekke den variable tilleggslønnen.  

 

Ledere under mBO er fra og med 2008 ikke med 

i de generelle bonusavtalene som gjelder for de 

ulike selskapene i konsernet. Selskapet har også 

en opsjonsavtale for alle fast ansatte med en årlig 

tildeling i 2008, 2009 og 2010. Tildelingen av antall 

opsjoner for ledende ansatte er blant annet  

regulert av den enkeltes prestasjon under mBO 

programmet. Konsernsjef og konsernets ledergruppe 

er medlemmer i de kollektive pensjons- og 

forsikringsordningene som gjelder for alle ansatte.  

 

Selskapet praktiserer standard ansettelseskontrakter 

og betingelser vedrørende oppsigelsestid for 

konsernsjefen og de ledende ansatte.  

 

Selskapet har ikke forpliktelser ved opphør/endring 

av verv for ledende ansatte utover den oppsigelsestid 

som gjelder.   

Konsernsjef har en gjensidig oppsigelsestid på 

seks måneder. Videre har konsernsjef etterlønn i 

12 måneder regnet fra tidspunkt for avslutning av 

ansettelsesforholdet. 

�tUSen kroner�
lønn og AnDre 

goDtgjørelSer
StYrehonorAr 

UtBetAlt
UteStÅenDe opSjoner 

tilDelt i 2008

Jogeir Romestrand, Konsernsjef  44 491  9 300 
Arild Hatløy, Finansdirektør  20 521  9 300 
Kjetil Leine, Visekonsernsjef  2 063  9 300 
Torgeir Haugan, Konserndirektør  1 663  9 300 
Øyvind Olsen, Konserndirektør  979  6 300 
Håvard Haanes, Konserndirektør  10 807  6 300 
per ingeberg, Konserndirektør  5 187  6 300 
Bjørn Roger Andersen, Konserndirektør  704  3 150 
Ståle Hoff, Konserndirektør  334      
idar Hatløy, Konserndirektør  9 004  6 300 

Karl Erik Kjelstad, styreleder
Bjarte Bruheim, styreleder *  195 
Kristin Krohn devold, styremedlem  120 
Njål Sævik, styremedlem  120 
Nils Karstad Lysø, styremedlem *  120 
Ellen Olsen, styremedlem  120 
martinus Brandal, styremedlem
Harald Johnsen, styremedlem **  555  15  1 100 
Karl Fredrik Sandvik, styremedlem *  **  992  15      
Øyvind Bunes, styremedlem **  1 320  21  4 200 
Astri Karin Bjørnevik, styremedlem **  828  6  2 200 
* Fratrådt i løpet av 2008    ** ansatterepresentant

Avlønningen av ledende ansatte i 2008 har vært 

i overensstemmelse med erklæringene som ble 

fremlagt for generalforsamlingen i 2008.   

Ny erklæring vil bli fremlagt for generalforsamlingen 

i 2009.   

YtelSer til leDenDe perSoner
�tUSen kroner� lønn

UtøVD  
AkSje- 

opSjoner

preStASjonS-
Betinget 

lønn

innSkUDDS- 
penSjonS  

premie
AnDre  

YtelSer

Jogeir Romestrand, Konsernsjef  2 822  40 004  1 500  36  129 
Arild Hatløy, Konserndirektør Finans  1 425  18 506  468  36  86 
Kjetil Leine, Visekonsernsjef  1 481  -    438  36  108 
Torgeir Haugan, Konserndirektør  1 195  -    359  36  73 
Øyvind Olsen, Konserndirektør  747  -    183  30  19 
Håvard Haanes, Konserndirektør  1 203  9 210  272  36  86 
per ingeberg, Konserndirektør  1 020  3 837  220  36  74 
Bjørn Roger Andersen, Konserndirektør  674  -    -    21  9 
Ståle Hoff, Konserndirektør  321  -    -    9  4 
idar Hatløy, Konserndirektør  992  7 711  206  36  59 

20. ytElSE til lEdENdE PERSoNER oG REViSoR
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21. KoStNAdER til  FoRSKNiNG  
oG utViKliNG     

22. FiNANSiEllE iNStRumENtER      

produktutvikling, samt videreutvikling av eksisterende 

løsninger, skjer i nært samarbeid med kundene. 

de fleste prosjekter innehar elementer av 

produktutvikling. det er derfor vanskelig å måle andel 

av produktutvikling i hvert enkelt prosjekt. i de 

fleste tilfeller blir også kostnadene forbundet med 

forskning og utvikling dekket ved førstegangssalg, 

alternativt over et fåtall prosjekter innen en relativt 

kort tidshorisont.   

Konsernets virksomhet medfører finansiell 

risiko av varierende grad, herunder valutarisiko, 

likviditetsrisiko, kredittrisiko og renterisiko.  

Konsernet benytter finansielle derivater for å styre og 

kontrollere eksponeringen av de forskjellige risikoer 

til akseptable nivåer. Rutiner for risikostyring er 

godkjent og etablert i hele konsernet. Finansdirektør i 

samarbeid med ledelsen i de enkelte konsernselskap 

er ansvarlig for etterlevelsen av rutinene ute i de 

respektive organisasjoner. Kredittrisiko og valutarisiko 

er største finansielle risiki i konsernet.  da konsernet 

er praktisk talt uten rentebærende lån og i tillegg har 

en solid kontantbeholdning, anses likviditetsrisiko og 

renterisiko for å være begrenset.   

  

Konsernets rentebærende gjeld er i sin helhet basert 

på flytende rente.    

     

Konsernet benytter i stor grad underleverandører 

som kan innebære en risiko dersom leveransene 

ikke skjer til avtalt tid og kvalitet. Oppfølgning av 

Konsernet anslår at det har blitt brukt anslagsvis 

25-30 millioner kroner til forskinings og utviklings 

aktiviteter i løpet av 2008. det aller meste av 

dette er påløpt og finansiert innen de ordinære og 

kommersielle leveransene.   

   

Hovedtyngden av utviklingen har gått til utvikling 

av videreutvikling av håndteringssystemer innenfor 

virksomhetsområdet Subsea & deepwater 

installation.    

underleverandører har og vil fortsette å ha sterkt 

fokus for konsernet.   

     

Kredittrisiko    

Konsernets finansielle eiendeler er bankinnskudd 

og kontanter, kundefordringer, utført ikke fakturert 

produksjon, forskudd til leverandører og andre 

fordringer.  de nevnte postene er den maksimale 

eksponering av kredittrisiko relatert til finansielle 

eiendeler for Odim konsernet. Kundefordringer og 

forskudd til leverandører er postene som er mest 

utsatt for kredittrisiko for Odim.  Balanseførte beløp 

er etter avsetning for potensielle tap.  Konsernets 

aktivitet er hovedsakelig prosjektbasert og hvert 

prosjekt vil ha sin kontantsstrømsprofil.  Konsernet 

søker å oppnå at alle prosjekter er kontantpositive 

gjennom hele prosjektets levetid.  Typiske betalings-

betingelser er en andel forskudd, størsteparten av 

kontraktssummen før eller ved levering og en mindre 

del etter igangkjøring/oppstart av leveransen.  Kon-

sernet benytter seg til dels av remburser for å minske 

Herunder å se på muligheter for å utnytte vår 

teknologi og håndteringsløsninger i andre markeder 

og i nye konfigurasjoner.    

  

kredittrisikoen ved leveranser hvor kunde og/eller 

marked er nytt eller når spesielle omstendigheter 

krever dette.  For å redusere kreditteksponeringen 

krever konsernet i de fleste tilfeller bankgarantier 

eller remburs som sikring for oppgjør av betalings-

terminer som forfaller etter leveranse av utstyret.  i 

de fleste salgskontrakter har Odim salgspant i det 

leverte utstyret frem til det er montert fast i skipet 

eller anlegget.  mesteparten av det utstyret Odim 

leverer kan selges som det er, eller med relativt små 

ressurser ombygges til å kunne benyttes i andre kon-

trakter eller av andre kunder. Videre vil Odim redusere 

kredittrisikoen på noen kontrakter i form av betal-

ingsbetingelser som sikrer betaling før leveranse.  

     

  

Ved forskudd til underleverandører kreves det 

normalt bankgaranti tilsvarende det utbetalte beløp.  

   

YtelSer til reViSor �millioner kroner� 2008 2007

Revisjonstjenester  2,2  0,8 
Andre attestasjonstjenester  0,1  0,1 
Skatterådgivning  0,1  0,1 
Andre ikke-revisjonstjenester  0,2  0,2 
Sum ytelser til revisor  2,6  1,3 

ekSponering AV kreDitt riSiko 2008 2007

�millioner kroner�

Andre langsiktige fordringer  2,7  8,0 
Kundefordringer  107,6 121,4
Utført, ikke fakturert produksjon  433,7 335,9
Forskudd til leverandører 31,2 9,1
Andre fordringer  57,4 8,3
Bankinnskudd 200,0 269,3
totalt 832,6 752,0
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ekSponering AV kUnDeForDringer geoFrAFiSk ForDelt �millioner kroner� 2008 2007

Norge  102,4  86,3 
Europa  17,6  11,4 
USA / Canada  12,0  8,5 
Asia  19,1  15,1 
Rest Amerika  2,4  3,9 
totalt  153,6  125,1 

2008

AlDerSForDeling kUnDeForDringer  
og AVSetninger For VerDiFAll �millioner kroner�

BrUtto  
kUnDeForDring

AVSAtt For  
VerDiFAll

ikke forfalt  60,0  -   
Forfalt 0-30 dager  35,2  0,2 
Forfalt 31-90 dager  31,0  0,8 
Forfalt 91-120 dager  16,9  0,9 
Forfalt 121-365 dager  5,6  1,5 
Forfalt mer enn 1 år  8,3  0,1 
totalt  157,2  3,6 

Konsernets valutaeksponering i de største 

valutaene pr. 31.12: 2008 2007

�millioner� CAD USD SgD eUr CAD USD SgD eUr

Kundefordringer  0,2  2,4  -    1,0  0,1  1,9  -    11,5 
Leverandørgjeld  (0,7)  (3,1)  (3,7)  (4,7)  (0,1)  (1,4)  (1,0)  (3,9)
Konserninterne lån  17,4  10,2  -    -    6,4  0,1  -    -   
Bankinnskudd  0,6  3,0  0,9  (3,3)  0,2  6,7  0,7  0,9 
Balanse eksponering  17,6  12,5  (2,8)  (7,0)  6,6  7,3  (0,3)  8,5 

Estimert fremtidig salg (inngåtte kundekontrakter)  -    32,4  -    3,6  -    32,6  -    11,8 
Estimert fremtidig kjøp (inngåtte bestillinger)  -    (8,1)  (1,6)  (17,7)  -    (16,4)  (3,7)  (12,8)
Eksponering fremtidig salg / kjøp  -    24,3  (1,6)  (14,1)  -    16,2  (3,7)  (1,0)

Brutto eksponering  17,6  36,9  (4,4)  (21,1)  6,6  23,4  (4,1)  7,4 
Valutakontrakter  (17,4)  (36,7)  2,4  3,8  (6,4)  (20,6)  3,4  (8,6)
netto eksponering  0,2  0,2  (1,9)  (17,3)  0,2  2,8  (0,7)  (1,2)

Følgende kursendringer har skjedd i

konsernets hovedvalutaer: gjennomSnittS kUrS BAlAnSeDAgenS kUrS

nok 2008 2007 2008 2007

CAd  5,2754  5,4672  5,7744  5,5300 
EUR  8,2226  8,0461  9,8650  7,9610 
USd  5,6383  5,8161  6,9989  5,4110 
Sgd  3,9728  3,8866  4,8728  3,7650 

Valutarisiko    

Odim opererer i et internasjonalt marked innenfor 

alle sine virksomhetsområder, hvilket innebærer 

eksponering for valutarisiko. Valutarisiko 

oppstår i forbindelse med ordinære, fremtidige 

forretningstransaksjoner, balanseførte fordringer og 

gjeld. Valutarisiko oppstår også ved investeringer i   

utenlandske datterselskap med ulik funksjonell valuta 

En sensitivitetsanalyse av valutakursendringer viser 

en begrenset sensitivitet i konsernets egenkapital 

og resultat. Sensitivitetsanalysen er beregnet ut 

fra sikrede transaksjoner slik som eksponeringen 

er vist i tabellen foran.  den inkluderer kun 

prosjektrelaterte poster og forutsetter at alle andre 

variabler er uendret.  Analysen er er basert på beløp 

og valutakurser pr. 31.12. og utestående beløp er 

representativt for hele året grunnet liten grad av  

sesongsvingninger.  Ved en styrking av NOK på 10 % 

pr. 31.12 mot de følgende valutaer ville øk(+)/redusert 

(-) egenkapitalen og årsresultatet som følger: 

enn konsernet.  Valutarisikoen er i hovedsak knyttet 

til CAd, EUR, USd og Sgd. 

den hjemmehørende funksjonelle valutaen er i 

hovedsak NOK og CAd.   

    

Ved inngåelse av kjøps- eller salgskontrakter i valuta, 

vil konsernet derfor normalt inngå terminkontrakter 

for tilsvarende beløp for å sikre seg mot kalkyleavvik   

som følge av valutasvingninger.  det er den operative 

enhet som er ansvarlig for å identifisere og sørge for 

sikring av eksponert valutarisiko.     

 

det er valutaterminkontrakter som i all hovedsak blir 

benyttet for sikring av valutarisiko.   
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Konsernet hadde pr 31.12. følgende terminkontrakter:

VAlUtAterminkontrAkter For Sikring AV SAlg i FremmeD VAlUtA

ForFAll VAlUtA Beløp gjennomSnittlig 
VAlUtAkUrS

Virkelig VerDi  
 jUStering 31.12.08

2009  EUR-NOK  3,3  8,062  5,9 
2009 USd-CAd  1,9  1,159  0,6 
2008 USd-NOK  5,1  5,592  7,2 
2009 USd-NOK  23,6  5,522  35,2 
2010 USd-NOK  13,5  6,348  10,4 

VAlUtAterminkontrAkter For Sikring AV kjøp i FremmeD VAlUtA

ForFAll VAlUtA Beløp gjennomSnittlig  
VAlUtAkUrS

Virkelig VerDi  
jUStering 31.12.08

2009 dKK-NOK  1,5  1,082  (0,4) 
2009 EUR-NOK  6,1  8,121  (11,0) 
2010 EUR-NOK  0,3  8,106  (0,4) 
2009 Sgd-NOK  2,4  3,928  (2,3) 
2009 USd-CAd  0,7  1,019  (0,7) 

2008 2007

eFFekt i millioner kroner reSUltAt egenkApitAl reSUltAt egenkApitAl

CAd  (0,1)  (0,1)  (0,1)  (3,7)
EUR  17,1  17,1  1,0  1,0 
USd  (0,1)  (0,1)  (1,5)  (1,5)
Sgd  1,0  1,0  0,2  0,2 

En tilsvarende svekking av NOK ville gitt motsatt 

effekt på resultatet og egenkapitalen. 

Konsernet benytter virkelig verdisikring knyttet til 

kjøps og salgskontrakter i valuta, og beløpet for 

urealisert agiotap som vil bli eliminert ved innløsning 

Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser 

knyttet til egenkapitalen i utenlandske datterselskap. 

Som valutasikring av netto investering i Canada og 

Vietnam rullerer konsernet valutatermin salg av CAd 

11 millioner og USd 5 millioner. 

av terminkontrakter, inngår i balansepostene “Verdi 

av terminkontrakter”, “Egenkapital” og “Utsatt skatt”. 

Urealisert agiotap og innløsning av terminkontrakter 

vil således ikke ha fremtidig resultateffekt.

23. VAlutAtERmiNKoNtRAKtER     

24. oFFENtliG tilSKudd     

Konsernet har mottatt 4.5 millioner kroner i 

tilskudd fra Norges forskningsråd i forbindelse med 

videreutviklingen av Odim CTCUTm og  

forankringssystem for offshore rigger basert på den 

samme teknologien. 

 

Canadiske myndigheter støtter vitenskaplig 

forskning og eksperimentell utvikling gjennom 

såkalte “tax-credits” (skattefradrag). Støtten 

er ført som reduksjon under “Varekostnader” i 

resultatregnskapet. igangværende forsknings- og 

utviklingsaktiviteter kan motta støtte så lenge 

finansieringen mottas fra  samarbeidspartnere 

utenfor Canada. 

 

det gjøres oppmerksom på at både teknisk 

og økonomisk gjennomgang av årets tall vil bli 

gjennomført senere, og det er ingen garanti at 

krevd beløp fullt ut refunderes. Resultatført offentlig 

tilskudd i 2008 for de kanadiske selskapene var  

8.2 millioner kroner. 
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25. buNdNE bANKiNNSKudd     

27. tRANSAKSjoNER mEd  
NÆRStÅENdE PARtER     

i posten kontanter og bankinnskudd er inkludert 

bundne skattetrekksmidler med 7.7 millioner kroner 

pr 31.12.08, og 6.4 millioner kroner pr 31.12.07.

Odim AS, et heleid datterselskap av Odim ASA, 

leier deler av sitt behov for kontor- og lager/

produksjonsareal av Rome AS.  Rome AS eies av 

Odim’s konsernsjef.    

 

Odim AS leier ut personell og utfører oppdrag for 

morselskapet Odim ASA og flere søsterselskap i 

konsernet.  dette innbefatter blant annet forskning 

og utvikling og administrative tjenester. Odim AS 

kjøper også tjenester og materiell fra søsterselskapet 

Odim Spectrum Ltd.    

   

Odim ASA har inngått avtaler med datterselskapene 

om å yte tjenester innenfor blant annet 

markedsføring, strategisk ledelse, ekstern og intern 

informasjonshåndtering, organisasjonsutvikling og 

finansielle tjenester.    

 

Alle handler mellom nærstående anses å foregå med 

armlengdes prinsipp, og etter markedsmessig prising. 

    

Resultat pr aksje regnes av årsresultet etter skatt delt 

på tidsglidende gjennomsnittlig antall aksjer gjennom 

året. Utvannet resultat pr. aksje regnes av årsresultat 

etter skatt delt på utvannet antall aksjer. 

 

Etter fullmakt fra generalforsamling vedtok 

styret i Odim ASA  7. februar 2008 et nytt 

aksjeopsjonsprogram til alle ansatte i konsernet. 

programmet går over 3 år (2008, 2009 og 2010) 

med en årlig tildeling på ca. 2,5% av aksjekapitalen.  

Opsjoner som tildeles kan utøves med 50% tidligst  

ett år etter tildelingen og resterende 50% tidligst to 

år etter tildelingen. det ble tildelt 1 102 120 opsjoner 

som gir rett til å erverve aksjer til kurs 56 kroner. 

 

1. september tildelte styret i Odim ASA aksjeopsjoner 

til de som er blitt ansatt i Odim konsernet i 

perioden etter forrige tildeling (februar 2008) og 

fram til og med 29. august 2008. Opsjoner tildelt 

1. september 2008 gir rett til å erverve aksjer til 

kurs 83 kroner, som er sluttkursen på Oslo Børs på 

tildelingstidspunktet.  

Totalt er det per 1. september 2008 tildelt 

1 215 220 opsjoner under det pågående 

aksjeopsjonprogrammet, noe som tilsvarer 2,67 % av 

aksjekapitalen per februar 2008.  

 

Totalt utestående opsjoner pr. 31.12.2008 var 

1 192 970.

2008 2007

Resultat pr aksje  5,27  4,48 
Utvannet resultat pr. aksje  5,26  4,35 
Tidsglidende gjennomsnittlig antall aksjer  46 511 874  44 799 805 
Utvannet antall aksjer  46 640 508  46 061 529 

26. RESultAt PR AKSjE
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Odim konsernet har gjennom 2008 gjennomført oppkjøp av Numet Engineering Ltd. (nå Odim Numet Ltd.) og 

Sunnmøre Elektro AS. Nedenfor følger oppkjøpsanalyse for hvert av de to oppkjøpene : 

Eiendeler og gjeld er utarbeidet etter aktuelle 

iFRS standarder i forkant av oppkjøpet.  Kjøpte 

eiendeler, forpliktelser og betingede forpliktelser 

er innarbeidet etter estimert virkelig verdier.  Ved 

kalkulering av av virkelig verdi har det blitt benyttet en 

diskonteringrente for:    

- konkurransebegrensning på 20%  

- produkt- og merkenavn på 25%  

- ordrereserve på 20% 

- kundekontakter på 24%   

     

goodwill på oppkjøpstidspunktet er hovedsakelig 

knyttet til en høyt kompetent arbeidsstyrke, samt de 

synergier en antar å dra fordel av i forbindelse med 

Numet Engineering’s  inntreden i Odim konsernet.  

     

Odim Numet Ltd hadde et overskudd på 3.7 millioner 

kroner for perioden fra oppkjøpstidspunktet 1. mai til 

31. desember 2008.   

oppkjøpSAnAlYSe AV nUmet engineering ltD.

�millioner kroner� eienDeler og gjelD
Virkelig  

VerDi jUStering
Virkelig VerDi pÅ  

oppkjøpStiDSpUnktet

eienDeler
Konkurransebegrensning  -    13,2  13,2 
Teknologi, patenter og lisenser  -    3,7  3,7 
Kontrakter og kundelister  -    86,5  86,5 
Sum immaterielle eiendeler  -    103,4  103,4 

Sum varige driftsmidler  11,8  4,2  16,0 
Finansielle eiendeler  -    -    -   
Sum anleggsmidler  11,8  107,7  119,4 

Sum kortsiktige fordringer  31,4  31,4 
Bankinnskudd  22,2  22,2 
Sum omløpsmidler  53,6  -    53,6 

SUm eienDeler  65,4  107,7  173,0 

egenkApitAl og gjelD
Utsatt skatt  3,4  32,6  36,0 
Sum langsiktig gjeld og forpliktelser  3,4 32,6 36,0   

Sum kortsiktig gjeld  34,9  -    34,9 

Sum gjeld  38,3  32,6  70,9 

SUm egenkApitAl og gjelD  38,3  32,6  70,9 

Netto identifiserbare eiendeler  27,1  75,1  102,1 

Virkelig verdi av kjøpte eiendeler 
Netto eiendeler  102,1 
goodwill  10,0 
Kjøpspris  112,2 

kostnader
Kjøpspris utbetalt  110,5 
Kostnader i forbindelse med oppkjøpet  1,7 
Sum kostnader  112,2 

netto kontanteffekt ved oppkjøpet
Netto kontanter i selskapet  22,2 
Kjøpspris utbetalt  112,2 
Netto kontanteffekt ved oppkjøpet  89,9 

28. oPPKjøP     
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Eiendeler og gjeld er utarbeidet etter aktuelle iFRS 

standarder i forkant av oppkjøpet.  Kjøpte eiendeler, 

forpliktelser og betingede forpliktelser er innarbeidet 

etter estimert virkelig verdier.  Ved kalkulering av av 

virkelig verdi på kontrakter har det blitt benyttet en 

diskonteringrente på 10 %.  

goodwill på oppkjøpstidspunktet er hovedsakelig 

knyttet til en høyt kompetent arbeidsstyrke, samt de 

synergier en antar å dra fordel av i forbindelse med 

Sunnmøre Elekro AS sin inntreden i Odim konsernet.  

      

 

Sunnmøre Elektro hadde et overskudd på 1.3 

millioner kroner for perioden fra oppkjøpstidspunktet, 

14. november til 31. desember 2008.   

      

Etter fullmakt fra generalforsamling vedtok styret i 

Odim ASA  2. april 2009 gjennomført ny fordeling av 

opsjoner i et opsjonsprogram for ansatte i konsernet.  

     

programmet går over 3 år (2008, 2009 og 2010) 

med en årlig tildeling på ca. 2.5% av aksjekapitalen.  

Opsjoner som tildeles kan utøves med 50% tidligst   

ett år etter tildelingen og resterende 50% tidligst to 

år etter tildelingen. det ble tildelt 1 185 980 opsjoner 

som gir rett til å erverve aksjer til kurs 29,30 kroner.  

28. HENdElSER EttER 
bAlANSEdAGENS Slutt     
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oppkjøpSAnAlYSe AV SUnnmøre elektro AS

�millioner kroner� eienDeler og gjelD
Virkelig  

VerDi jUStering
Virkelig VerDi pÅ  

oppkjøpStiDSpUnktet

eienDeler
Kontrakter og kundelister - 13,8 13,8
Sum immaterielle eiendeler - 13,8 13,8

Sum varige driftsmidler  4,9  4,9 
Sum anleggsmidler 4,9 13,8 18,7

Varelager  0,6 -  0,6 
Sum kortsiktige fordringer  12,7 -  12,7 
Bankinnskudd  0,1 - 0,1
Sum omløpsmidler  13,4 - 13,4

SUm eienDeler 18,3 13,8 32,1

egenkApitAl og gjelD
Utsatt skatt  -   3,9 3,9
Sum langsiktige forpliktelser 3,0  -    3,0   
Sum langsiktig gjeld og forpliktelser 3,0 3,9 6,9

Sum kortsiktig gjeld 11,3  -   11,3

Sum gjeld  14,3 3,9 18,2

SUm egenkApitAl og gjelD  14,3 3,9 18,2

Netto identifiserbare eiendeler  4,0 9,9 13,9

Virkelig verdi av kjøpte eiendeler
Netto eiendeler    13,9 
goodwill     4,3 
Kjøpspris     18,2 

kostnader
Kjøpspris utbetalt     18,0 
Kostnader i forbindelse med oppkjøpet   0,2 
Sum kostnader   18,2 

netto kontanteffekt ved oppkjøpet
Netto kontanter i selskapet  0,1 
Kjøpspris utbetalt  18,2 
Netto kontanteffekt ved oppkjøpet  18,1 



�millioner kroner� note 2008 2007 2006

driftsinntekter 2  44,0  27,6  14,5 

Sum driftsinntekter  44,0  27,6  14,5 

Varekostnader  (0,5)  2,3  2,9 
Lønnskostnad 4, 15  21,7  21,8  10,3 
Andre driftskostnader 12  18,5  20,5  7,4 
Avskrivninger 17  0,8  -    -   

Sum driftskostnader  40,5  44,5  20,6 

Driftsresultat  3,5  (17,0)  (6,0)

inntekt fra investering i datterselskap  114,0  -    -   
Finansinntekter 3  7,5  5,0  2,0 
Finanskostnader 3  49,5  3,7  1,9 

netto finansposter  72,0  1,3  0,2 

ordinært resultat før skattekostnad  75,5  (15,7)  (5,8)

Skattekostnad på ordinært resultat 9  21,9  (4,3)  (17,9)

Årets resultat  53,6  (11,4)  12,1 

Anvendelse av årets resultat:
Avsatt til utbytte  94,2 - -
Overført annen egenkapital/udekket tap  (40,6)  (11,4)  12,1 

Sum anvendelse 53,6  (11,4)  12,1 

Resultat pr aksje  (NOK 1) 20 1,15 (0,25) 0,27
Utvannet resultat pr aksje  (NOK 1) 20 1,15 (0,25) 0,27

REGNSKAP
odim ASA

RESultAtREGNSKAP
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�millioner kroner� note 31.12.08 31.12.07

eienDeler  
Andre immaterielle eiendeler 17  4,0  0,4 
Sum immaterielle eiendeler   4,0  0,4 

inventar/utstyr 17  0,1  0,1 
Sum varige driftsmidler   0,1  0,1 

Utsatt skattefordel 9  13,8  35,4 
Sum finansielle eiendeler   13,8  35,4 

Lån til konsernselskaper 18  190,2  72,1 
Aksjer i datterselskaper 6  374,6  266,6 
Aksjer og andeler i andre selskaper 6  1,1  2,0 
Sum finansielle anleggsmidler  565,9  340,7 

Sum anleggsmidler   583,8  376,6 

Konsernfordringer 5  168,1  32,7 
Andre fordringer   31,6  1,6 
Sum fordringer  199,7  34,3 

kontanter og bankinnskudd 7, 19  24,7  7,3 

Sum omløpsmidler   224,4  41,6 

SUm eienDeler  808,2  418,2 

bAlANSE PR. 31.12.2008
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Hjørungavåg, 15. april 2009 

Jogeir Romestrand 
konsernsjef

Karl Erik Kjelstad
styreleder

Ellen Olsen 
styremedlem

Martinus Brandal 
styremedlem

Astri Karin Bjørnevik
styremedlem*
 

Kristin Krohn Devold 
styremedlem

Harald Johnsen  
styremedlem*
 

Njål Sævik
styremedlem

Øyvind Bunes 
styremedlem* 

  

�millioner kroner� note 31.12.08 31.12.07

egenkApitAl og gjelD  
Aksjekapital 10, 13  23,6  22,4 

Overkursfond 10  73,5  7,7 
innskutt annen egenkapital 10  30,5  29,9 
Sum innskutt egenkapital  127,6  60,1 

Annen egenkapital / udekket tap 10  7,1  47,7 
Sum opptjent egenkapital  7,1  47,7 

Sum egenkapital  134,7  107,8 

Leverandørgjeld  3,1  5,5 
Kassakreditt 7  -    208,3 
Konserngjeld   549,8  2,6 
Skyldig offentlige avgifter  1,6  1,2 
Skyldig utbytte  94,2 -
Annen kortsiktig gjeld 11  24,8  93,0 

Sum kortiktig gjeld  673,5  310,4 

SUm egenkApitAl og gjelD  808,2  418,2 

*ansatterepresentant
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KoNtANtStRømoPPStilliNG
�millioner kroner� 2008 2007

Resultat før skattekostnad  75,5  (15,7)

Tap/gevinst fra investeringer i andre selskaper  (0,4)  -   
Avskrivninger og amortisering immaterielle eiendeler  0,7  -   
Endring fordringer  (135,4)  (22,8)
Endring leverandørgjeld / konserngjeld  544,8  7,2 
Andre tidsavgrensningposter (37,1)  10,6 
netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 448,1  (20,6)

Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler  (4,4) -
innbetaling ved salg av aksjer  1,4  -   
Utbetaling knyttet til lån til konsernselskap (124,1)  (34,2)
Utbetaling ved kjøp av aksjer og emisjon i datterselskap (115,2)  (130,3)
Utbetaling ved kjøp av aksjer i tilknyttede selskap og andre investeringer  -    0,7 
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (242,3)  (163,8)

Netto endring trekk på konsernkonto  (208,3)  166,2 
Nedbetaling av langsiktig lån  -    (27,8)
innbetaling av ny egenkapital  19,9  7,3 
netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (188,4)  145,7 

netto endring i likviditetsbeholdning gjennom året  17,4  (38,7)

Likviditetsbeholdning 01.01.  7,3  46,0 

likviditetsbeholdning 31.12.  24,7  7,3 
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1. REGNSKAPSPRiNSiPPER

NotER
odim ASA

utarbeidelsesgrunnlag 

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, 

kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. 

Årsregnskapet utgjør en helhet. Årsregnskapet 

er avlagt i samsvar med regnskapslov og god 

regnskapsskikk i Norge, mens konsernregnskapet 

avlegges i samsvar med iFRS (international Financial 

Reporting Standards). Omløpsmidler og kortsiktig 

gjeld omfatter normalt poster som forfaller til 

betaling innen ett år etter balansedagen. i tillegg 

inkluderes poster knyttet til varekretsløpet og 

forskudd fra kunder som kan knytte seg til oppdrag 

som strekker seg over mer enn ett år. 

Forslag til årsregnskap ble fastsatt av styret og 

daglig leder på tidspunkt som fremgår av datert og 

signert balanse.  Årsregnskapet skal behandles av 

ordinær generalforsamling 25.mai 2009 for endelig 

godkjennelse.  Frem til endelig godkjennelse har  

styret myndighet til å endre årsregnskapet.

Kontanter og kontantekvivalenter 

Kontanter er kasse- og bankbeholdning. 

Kontantekvivalenter er kortsiktige likvide 

investeringer som kan bli konvertert til kontanter 

innen tre måneder og til et kjent beløp og som 

inneholder uvesentlig risiko. 

i tallene for kontanter og kontantekvivalenter i 

kontantstrømmen er kassekreditt ikke fratrukket. 

 

Kundefordringer 

Kundefordringer regnskapsføres til forventet 

realiserbar verdi, som tilsvarer opprinnelig fakturert 

beløp fratrukket et estimert beløp for verdifallstap på 

fordringene. Et slikt estimert beløp for verdifallstap på 

kundefordringer foretas når det foreligger objektive 

indikasjoner på at selskapet ikke vil kunne innhente 

full verdi i henhold til de opprinnelige betingelsene. 

 

Sikring 

Odim bruker derivater som terminkontrakter 

og byttehandler på valuta for å kurssikre 

kontantstrømmer i utenlandsk valuta. Alle 

derivater har blitt bokført med markedsverdi i 

balanseregnskapet. 

Selskapets kriterier for klassifisering av et derivat 

som et kurssikringsinstrument er som følger: 

(1) kurssikringen er forventet å være effektiv i 

å forhindre endringer i markedsverdien av eller 

kontantstrømmen fra en identifisert eiendel – en 

forventet kurssikringseffektivitet på mellom 80-

125%, (2) effektiviteten av kurssikringen kan måles 

på en pålitelig måte, (3) det eksisterer tilstrekkelig 

dokumentasjon når kurssikringen blir inngått, at 

kurssikringen er effektiv, (4) kurssikringen blir 

regelmessig vurdert og bevist effektiv og (5) at 

den produserte dokumentasjonen tydelig kobler 

kurssikringsinstrumentet med kurssikringsobjektet.   

kurssikring av virkelig verdi 

inntekter og utgifter blir kurssikret ved å bruke 

markedsverdimodellen for bedriftsavtaler. derivater 

i denne modellen blir målt etter markedsverdi i 

balanseregnskapet og endringer i markedsverdien blir 

oppført i resultatregnskapet.  

Sikringsbokføring opphører dersom 

(a)  Kurssikringsinstrumentet utgår eller blir solgt,   

 avsluttet eller anvendt, eller 

(b)  Kurssikringen ikke lenger møter kriteriene nevnt   

 ovenfor for regnskapsføring av kurssikring  

Forskning og utvikling 

Utgifter knyttet til forskningsaktiviteter resultatføres 

når de påløper. Utgifter knyttet til utviklingsaktiviteter 

blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er 

teknisk og kommersielt gjennomførbar og konsernet har 

tilstrekkelig ressurser til å ferdigstille utviklingen. Utgifter 

som balanseføres inkluderer materialkostnader, direkte 

lønnskostnader og en andel av direkte henførbare 

fellesutgifter. Balanseførte utviklingskostnader føres i 

balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte 

av- og nedskrivninger. 

Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært 

over eiendelens estimerte brukstid. 

 Avsetninger 

En avsetning regnskapsføres når konsernet har en 

forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge 

av en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer 

sannsynlig enn ikke) 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 kontantstrømmer med 

en diskonteringsrente før skatt som reflekterer 

markedets prissetting av tidsverdien av penger og, 

hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen. 

En avsetning for garanti innregnes når en forpliktelse 

er identifisert, og beløpets størrelse kan måles pålitelig. 

Restruktureringsavsetninger innregnes når 

konsernet har godkjent en detaljert og formell 

restruktureringsplan, og restruktureringen enten har 

startet eller har blitt offentliggjort.     

Egenkapital 

(i) gjeld og egenkapital

 Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld 

eller egenkapital i overensstemmelse med den 

underliggende økonomiske realiteten. 

Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt 

instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert 

som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere 

av finansielle instrumenter som er klassifisert 

som egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot 

egenkapitalen. Når rettigheter og forpliktelser knyttet 

til hvordan utdelinger fra finansielle instrumenter blir 

foretatt avhenger av visse typer usikre hendelser i 

fremtiden og ligger utenfor både utsteder og innehavers 

kontroll, vil det finansielle instrumentet bli klassifisert 

som gjeld dersom ikke sannsynligheten for at utsteder 

må betale kontanter eller andre finansielle eiendeler 

er fjern på tidspunktet for utstedelse. i så tilfelle er det 

finansielle instrumentet klassifisert som egenkapital. 

(ii) kostnader ved egenkapitaltransaksjoner

Transaksjonskostnader direkte knyttet til en 

egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot 

egenkapitalen etter fradrag for skatt.  

Prinsipper for inntektsføring 

inntekt regnskapsføres når det er sannsynlig at 

transaksjoner vil generere fremtidige økonomiske 

fordeler som vil tilflyte selskapet og beløpets 

størrelse kan estimeres pålitelig. Salgsinntekter er 

presentert fratrukket merverdiavgift og rabatter. 

 

Driftsinntekter 

inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer 

i henhold til prinsipp om løpende avregning. 

driftsinntekter for øvrig inntektsføres på 

leveringstidspunktet.  

renteinntekter 

Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv 

rentemetode etter hvert som de opptjenes.  

royalties 

Royalties resultatføres i tråd med betingelsene 

i royalty avtalene. i de tilfeller hvor det ytes et 

vederlag ved inngåelse av avtalen, og avtalen 

ikke er å anse som et salg, må det vurderes om 

vederlaget er knyttet til fremtidig bruk av rettigheten 

eller er vederlag for nedlagte kostnader knyttet til 

den rettighet som overtas. Vederlag for nedlagte 

kostnader resultatføres på det tidspunkt retten til 

bruk er etablert, mens vederlag for fremtidig bruk av 

rettigheten opptjenes i takt med bruken.  

utenlandsk valuta 

transaksjoner i utenlandsk valuta 

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til 

kursen på transaksjonstidspunktet. pengeposter i 

utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved 

å benytte balansedagens kurs. ikke-pengeposter 

som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk 

valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte 

valutakursen på transaksjonstidspunktet. ikke-

pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt 

i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen 

fastsatt på balansetidspunktet. Valutakursendringer 

resultatføres løpende i regnskapsperioden.  

Aksjebasert avlønning 

Nøkkelpersoner og ledelsen i konsernet har 

fått opsjoner til å kjøpe aksjer i morselskapet. 

Virkelig verdi av tildelte opsjoner er målt på 

tildelingstidspunktet og kostnadsføres over 

opptjeningsperioden som en lønnskostnad med 
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tilsvarende økning i innskutt annen egenkapital. 

Balanseført forpliktelse av arbeidsgiveravgift ved 

aksjebasert avlønning er basert på børskurs ved 

periodeavslutning. En endring i aksjekurs vil således 

slå ut på den balanseførte verdi. 

det vises til nærmere informasjon i note 15.  

lån 

Lånekostnader resultatføres når lånekostnader oppstår. 

 

offentlige tilskudd 

Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger 

rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene 

knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. 

Regnskapsføring av utviklings-/driftstilskudd innregnes 

på en systematisk måte over tilskuddsperioden. 

Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet 

er ment å dekke. investeringstilskudd balanseføres 

og innregnes på en systematisk måte over eiendelens 

brukstid. investeringstilskudd innregnes enten ved 

at tilskuddet føres som utsatt inntekt, eller ved at 

tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens 

balanseførte verdi. 

Konsernet, som Odim ASA er morselskap i, har 

virksomhet som er delt inn i  virksomhetsområder 

organisert og ledet separat. Virksomhetsområdene 

henvender seg i stor grad til forskjellige 

kundegrupper. 

inntektsskatt 

Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i 

utsatt skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på 

alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skatte-

messig verdi på eiendeler og gjeld med unntak av: 

•  midlertidige forskjeller relatert til investeringer   

 i datterselskaper og tilknyttede selskaper   

 når konsernet kontrollerer når de midlertidige   

 forskjellene vil bli reversert og det ikke er antatt å  

 skje i overskuelig fremtid. 

Utsatt skattefordel er regnskapsført når det 

er sannsynlig at selskapet vil ha tilstrekkelige 

skattemessige overskudd i senere perioder til å 

nyttiggjøre skattefordelen. Selskapet regnskapsfører 

tidligere ikke regnskapsført utsatt skattefordel i 

den grad det har blitt sannsynlig at selskapet kan 

benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes 

vil selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad 

selskapet ikke lenger anser det som sannsynlig at det 

kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen. 

Utsatt skatt og utsatt skattefordel føres opp til 

nominell verdi og er klassifisert som finansielt 

anleggsmiddel og langsiktig forpliktelse i balansen.  

Segmentene er: 

offshore Service Vessels (oSV) som utvikler 

automatiserte håndteringsløsninger for seismikk, 

supply og forskningsskip.   

betinget forpliktelser og eiendeler 

Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført 

i årsregnskapet. det er opplyst om vesentlige 

betingede forpliktelser dersom ikke sannsynligheten 

for forpliktelsen er lav, med unntak av betingede 

forpliktelser identifisert ved oppkjøp. 

En betinget eiendel er ikke regnskapsført i 

årsregnskapet, men opplyst om dersom det foreligger 

en viss sannsynlighet for at en fordel vil tilflyte 

konsernet.  

Hendelser etter balansedagen 

Ny informasjon etter balansedagen om selskapets 

finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt 

i årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen 

som ikke påvirker selskapets finansielle stilling 

på balansedagen, men som vil påvirke selskapets 

finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom 

dette er vesentlig. 

naval and power (n&p) som utvikler og leverer 

automatiserte løsninger for håndtering av ulike   

sonar og detekteringssensorer  til forsvarsindustrien, 

samt vedlikeholdsverktøy for kjernereaktorer.  

   

Subsea and Deepwater installation (S&Di) som utvikler 

og leverer håndteringsløsninger for store havdyp.

2. SEGmENtiNFoRmASjoN

SegmentinFormASjon  2008 �millioner kroner� oSV S&Di n&p SUm

Salgsinntekter fra eksterne kunder  -    -    -    -   
Salgsinntekter fra interne kunder  37,3  3,6  3,1  44,0 
Sum salgsinntekter  37,3  3,6  3,1  44,0 

driftsresultat før avskrivninger (EBiTdA)  3,8  0,3  0,2  4,3 
Avskrivninger  0,8  -    -    0,8 
driftsresultat (EBiT)  3,0  0,3  0,2  3,5 
Eiendeler  808,2  -    -    808,2 
investeringer  4,4  -    -    4,4 
gjeld  673,5  -    -    673,5 

SegmentinFormASjon  2007 �millioner kroner�  oSV  S&Di  n&p  SUm 

Salgsinntekter fra eksterne kunder  -    -    -    -   
Salgsinntekter fra interne kunder  20,7  4,7  2,2  27,6 
Sum salgsinntekter  20,7  4,7  2,2  27,6 

driftsresultat (EBiT)  (12,8)  (2,9)  (1,3)  (17,0)
Eiendeler  418,2  -    -    418,2 
gjeld  310,4  -    -    310,4 

SAlgSinntekter ForDelt geogrAFiSk �millioner kroner� 2008 2007

Norge  40,8  25,4 
USA / Canada  3,1  2,2 
Asia  0,1  -   
Sum salgsinntekter  44,0  27,6 
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Selskapets kundefordringer er ført i balansen etter 

fradrag for eventuelle påregnelige tap.  

Bokført verdi av kundefordringer pr 31.12. 

fremkommer som følger:  

Nedenfor følger en spesifikasjon av selskapets finansposter i resultatregnskapet:  

�millioner kroner� 2008 2007

inntekt fra investering i datterselskap  114,0  -   
gevinst ved salg av aksjer  0,4  -   

Renteinntekter konsernselskap  6,6  3,2 

Renteinntekter bank  0,5  1,6 
Agio  -    0,2 
Sum finansinntekter  121,5  5,0 

Renter og bankomkostninger  15,8  3,7 
Rentekostnader konsernselskap  5,9 -
disagio  27,8  -   
Sum finanskostnader  49,5  3,7 

Netto finansposter  72,0  1,3 

3. FiNANSPoStER

�millioner kroner� 2008 2007

Lønn  13,1  8,5 
Bonus  2,9  1,1 

Arbeidsgiveravgift  2,2  8,2 

pensjonskostnader  0,9  0,5 
Opsjonskostnader  0,6  2,2 
Andre ytelser  1,9  1,4 
Sum lønnskostnader  21,7  21,8 

Se note 15 for beskrivelse av ytelser til ledende ansatte.  

4. løNNSKoStNAdER

5. KuNdEFoRdRiNGER

�millioner kroner� 2008 2007

Konsernfordringer  168,1  32,7 
Sum kundefordringer  168,1  32,7 
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DAtterSelSkAper �millioner kroner�

SelSkAp ForretningSkontor eiD AV AnSkAFF.  
tiDSpUnkt eierAnDel Stemme-  

AnDel
BokFørt

VerDi

Odim AS Hjørungavåg, Norge Odim ASA 13.05.2005 100 % 100 %  57,2 
Odim Alitec AS Hjørungavåg, Norge Odim ASA 27.02.2003 100 % 100 %  20,0 
Odim inc. peterborough, Canada Odim ASA 27.12.2006 100 % 100 %  58,5 
Odim Houston LLC. Houston, USA Odim ASA 15.06.2005 100 % 100 %  -   
OHi AS Hjørungavåg, Norge Odim ASA 2005, 2006, 2007 100 % 100 %  34,4 
Odim Spectrum Ltd. peterborough, Canada Odim inc. 27.10.1997 100 % 100 %  -   
Odim Brooke Ocean Ltd. Halifax, Canada Odim inc. 02.10.2006 100 % 100 %  -   
Odim JmC AS Stavanger, Norge Odim ASA 01.10.2007 100 % 100 %  77,7 
Odim ABAS AS Aukra, Norge Odim ASA 31.10.2007 100 % 100 %  56,1 
Odim Brattvaag Winch AS Søvik, Norge Odim ASA 31.10.2007 100 % 100 %  25,5 
Odim Asia pte. Ltd. Singapore Odim ASA 23.10.2006 100 % 100 %  -   
Odim Vietnam Ltd. Vung Tau, Vietnam Odim ASA 01.11.2007 100 % 100 %  27,0 
Odim Numet Ltd. peterborough, Canada Odim inc. 01.05.2008 100 % 100 %  -   
Odim Tulcea SRL Tulcea, Romania Odim ASA 23.06.2008 100 % 100 %  -   
Sunnmøre Elektro AS Åheim, Norge Odim ASA 14.11.2008 100 % 100 %  18,2 
Sum 374,6

AkSjer og AnDeler i AnDre SelSkAper �millioner kroner�

SelSkAp ForretningSkontor AnSkAFF.  
tiDSpUnkt eierAnDel Stemme-

AnDel
BokFørt

VerDi

Hovden Klubbhus AS Ulsteinvik, Norge 17.03.2008 34,5 % 34,5 %  1,0 
Solnør gaard golfbane AS Skodje, Norge 17.12.2008  -    -    0,1 

�millioner kroner� 2008 2007

Odim AS
Resultat  260,8  146,8 
Egenkapital  434,5  269,3 

Odim Alitec AS
Resultat  (3,2)  (6,0)
Egenkapital  1,3  1,1 

Odim inc.
Resultat  52,4  (0,4)
Egenkapital  144,1  22,3 

Odim Houston LLC.
Resultat  -    -   
Egenkapital  0,2  0,1 

OHi AS
Resultat  0,3  65,0 
Egenkapital  107,7  85,9 

Odim Spectrum Ltd.
Resultat  28,1  25,0 
Egenkapital  41,4  53,1 

Odim Brooke Ocean Ltd.
Resultat  3,8  2,5 
Egenkapital  5,7  6,3 

Odim JmC AS
Resultat  (3,4)  (2,5)
Egenkapital  2,5  4,1 

Odim ABAS AS
Resultat  (4,1)  0,7 
Egenkapital  4,1  2,5 

Odim Brattvaag Winch AS
Resultat  1,0  (0,9)
Egenkapital  18,6  17,5 

Odim Far East pte. Ltd.
Resultat  0,4  0,2 
Egenkapital  0,7  0,2 

Odim Vietnam Ltd.
Resultat  (4,8)  -   
Egenkapital  29,1  -   

Odim Numet Ltd.
Resultat *  3,7  -   
Egenkapital  19,3  -   

Odim Tulcea SRL
Resultat  0,1  -   
Egenkapital  0,1  -   

Sunnmøre Elektro AS
Resultat *  1,3  -   
Egenkapital  2,7  -   

*  resultatet i konsernets eiertid. 

6. AKSjER i dAttERSElSKAPER oG AKSjER i ANdRE SElSKAPER
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8. PENSjoNSoRdNiNGER

�millioner kroner� 2008 2007

Egen gjeld til finansinstitusjoner  -    208,3 
gjeld i andre foretak i samme konsern som er sikret ved pant  -    -   

Totale pantstillelser  -    208,3 

7. PANtStillElSE, GARANtiStillElSER oG KoNSERNKoNto 

Konsernets norske selskaper har et 

konsernkontosystem uten trekkrettighet. 

Odim AS har stilt en selvskyldnerkausjon på 40 

millioner kroner til dekning av Odim ASA eventuelle 

forpliktelser overfor vår hovedbankforbindelse.  

Norske selskaper er pliktig til å ha 

tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 

tjenestepensjon. Selskapet har etablert 

pensjonsordninger som tilfredsstiller  

Selskapet er sammen med de norske selskapene i 

konsernet fellesregistrert i merverdiavgiftsregisteret, 

og er således solidarisk ansvarlig for  

eventuell skyldig merverdiavgift.   

    

kravene i denne lov. Selskapet har inngått avtale om 

innskuddsbasert pensjonordning for alle ansatte. i 

tillegg er det etablert livrente og pensjonspareordning 

for enkelte nøkkelpersoner i selskapet.   
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�millioner kroner� 2008 2007

Skatteresultat på årets resultat:
Ordinært resultat før skatt  75,5  (15,7)
permanente forskjeller  2,9  0,1 
Endring midlertidige forskjeller  (19,7) -
Endring underskudd til framføring  (58,7) -
grunnlag betalbar skatt på ordinært resultat  -   15,6

Avstemming av effektiv skattesats:
Resultat før skatt  75,5  (15,7)
Nominell skattesats i Norge, 28%  21,2  (4,4)
Skatteeffekt av permanente forskjeller  0,7  0,1 
Årets skattekostnad  21,9  (4,3)

Utsatt skatt/skattefordel:
midlertidige forskjeller som kan utlignes:
driftsmidler og goodwill  (42,8)  (53,6)
garantiavsetninger/Regnskapsmessige avsetninger  -    (8,9)
Ubenyttet kreditfradrag knyttet til kildeskatt  (6,4)  (4,6)
Underskudd til fremføring  (0,2)  (58,7)
Sum midlertidige forskjeller  (49,4)  (125,8)

Utsatt skattefordel(-)  (13,8)  (35,2)
Sum utsatt skattefordel  (13,8)  (35,2)

midlertidige forskjeller som ikke utlignes:
pensjonsmidler  -   
pensjonsforpliktelser  -   
Sum midlertidige forskjeller  -    -   
Utsatt skattefordel  -    -   

Netto utsatt skattefordel  (13,8)  (35,2)
Fremføring betalt kildeskatt  -    (0,2)
Utsatt skattefordel i balansen  (13,8)  (35,4)

Anvendt skattesats 28 % 28 %

Skattekostnad på ordinært resultat:   
Betalt kildeskatt  0,5  -   
Endring utsatt skattefordel knyttet til årets resultat  21,4  4,3 
Årets skattekostnad  21,9  4,3 

9. SKAttER

�millioner kroner�  AkSjekApitAl  oVerkUrSFonD 
 innSkUtt Annen  

egenkApitAl 
 Annen  

egenkApitAl SUm

 Egenkapital 01.01.  22,4  7,7  29,9  47,7  107,8 
 Kapitalutvidelse  1,1  65,8 - -  66,9 
 Opsjonskostnader - -  0,6 -  0,6 
 Årets resultat - - -  53,6  53,6 
 Avsatt til utbytte - - -  (94,2)  (94,2)
 Egenkapital 31.12.  23,6  73,5  30,5 7,1  134,7 

10. EGENKAPitAl
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�millioner kroner� 2008 2007

påløpne lønninger  2,3  0,5 
påløpne feriepenger  1,3  0,8 
Aksjer i oppkjøpte selskaper, ikke betalt ved årsskiftet  18,0  78,5 
diverse annen kortsiktig gjeld 3,2  13,2 
Sum annen kortsiktig gjeld 24,8  93,0 

11. ANNEN KoRtSiKtiG GjEld 

�millioner kroner� 2008 2007

Husleie  0,6  0,2 
Reisekostnader  2,4  2,1 
diverse andre driftskostnader  15,5  18,2 
Sum andre driftskostnader  18,5  20,5 

12. ANdRE dRiFtSKoStNAdER

StYret AkSjer AnDel

Karl Erik Kjelstad **  -   0,00 %
Njål Sævik *  -   0,00 %
Ellen Olsen  -   0,00 %
martinus Brandal **  -   0,00 %
Kristin Krohn devold  3 600 0,01 %
Harald Johnsen  -   0,00 %
Astri Karin Bjørnevik  -   0,00 %
Øyvind Bunes  4 000 0,01 %

*   Njål Sævik representerer Havila AS som eier 345 200 aksjer.   

** Karl Erik Kjelstad og martinus Brandal representerer Aker konsernet, som kontrollerer 16 364 200 aksjer. 

leDelSe AkSjer AnDel

Jogeir Romestrand (eies indirekte gjennom Rome AS)  720 112 1,53 %
Arild Hatløy (eies indirekte gjennom Bøtun invest AS)  111 528 0,24 %
Kjetil Leine  -   0,00 %
Torgeir Haugan  -   0,00 %
Håvard Haanes (eies indirekte gjennom Allis AS)  189 844 0,40 %
Øyvind Olsen  2 400 0,01 %
Bjørn Roger Andersen  -   0,00 %
Ståle Hoff  -   0,00 %
idar Hatløy (eies indirekte via Hatida AS)  50 192 0,11 %

13. ANtAll AKSjER, AKSjEEiERE m.V.

Aksjekapitalen NOK 23 553 992 består av 47 107 

984 aksjer a NOK 0,50 pr 31.12.  Alle aksjer har en 

stemme. Ved årets slutt hadde medlemmer av styret, 

samt andre ledende ansatte følgende aksje- 

beholdning (inkl. nærstående og via selskap): 
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AkSjonærer i oDim ASA 31.12.08 AkSjer AnDel

Aker invest ii KS*  10 477 000 22,24 %
Aker ASA  5 887 200 12,50 %
Kas depositary Trust Company  4 650 993 9,87 %
Jpmorgan Chase Bank  1 639 731 3,48 %
State Street Bank And Trust Co.  1 492 001 3,17 %
Verdipapirfondet Handelsbanken  1 220 000 2,59 %
BgL  1 091 402 2,32 %
mp pensjon  985 600 2,09 %
dnb Nor Bank ASA  800 000 1,70 %
Banque de Luxemburg S.A  740 000 1,57 %
Rome AS  720 112 1,53 %
Jm Consult AS  654 752 1,39 %
Jpmorgan Chase Bank  600 000 1,27 %
Skagen Vekst  521 800 1,11 %
State Street Bank And Trust Co.  471 908 1,00 %
Terra Spar  450 000 0,96 %
State Street Bank And Trust Co.  440 600 0,94 %
morgan Stanley & Co. inc.  404 620 0,86 %
The Northern Trust Co.  370 467 0,79 %
Havila AS  345 200 0,73 %
Andre  13 144 598 27,90 %
Sum  47 107 984 100,00 %

2008 2007

gjennomsnittlig antall årsverk  11,0  7,0 

14. ANtAll ÅRSVERK

* Aker invest ii KS er kontrollert av Aker ASA 

som kontrollerer til sammen 16 364 200 aksjer, 

tilsvarende 34,74% av aksjene.   

  

Konsernregnskapet er utarbeidet for Odim ASA med 

datterselskap Odim AS, Odim inc. med datterselskap, 

Odim Alitec AS, OHi AS, Odim Houston LLC, Odim Asia 

pte. Ltd., Odim ABAS AS, Odim JmC AS,  

Odim Brattvaag Winch AS, Odim Tulcea SRL,  

Odim Vietnam Ltd. og Sunnmøre Elektro AS. 

Konsernregnskap kan fås utlevert på forretnings-

kontoret til Odim ASA, som har adresse 6069 Hareid. 

SidE 98 // NOTER – Odiim ASA



YtelSer til leDenDe perSoner
�tUSen kroner� lønn

UtøVD  
AkSjeopSjoner

preStASjonS- 
Betinget lønn

BetAlt  
innSkUDDS- 

penSjonSpremie
AnDre  

YtelSer

Jogeir Romestrand, Konsernsjef  2 822  40 004  1 500  36  129 
Arild Hatløy, Finansdirektør  1 425  18 506  468  36  86 
Kjetil Leine, Visekonsernsjef  1 481  -    438  36  108 
Torgeir Haugan, Konserndirektør *  553  -    -    18  73 
Øyvind Olsen, Konserndirektør  747  -    183  30  19 
Håvard Haanes, Konserndirektør  1 203  9 210  272  36  86 
Bjørn Roger Andersen, Konserndirektør *  674  -    -    21  9 
Ståle Hoff, Konserndirektør *  321  -    -    9  4 
idar Hatløy, Konserndirektør *  321  -    -    9  59 

*  ansatt i Odim ASA i løpet av året 

15. ytElSE til lEdENdE PERSoNER oG REViSoR

Avlønningen av ledende ansatte i 2008 har vært i overensstemmelse med erklæringene som ble fremlagt for 

generalforsamlingen i 2008. Ny erklæring vil bli fremlagt for generalforsamlingen i 2009.     

  

retningslinjer for godtgjørelse til konsernsjef og 

ledende ansatte 

grunnlaget for godtgjørelse til konsernsjef og ledende 

ansatte er utviklet for å skape et prestasjonsbasert 

system som er forankret i konsernets verdier.  

Belønningssystemet er laget for å bidra til oppnåelse 

av gode finansielle resultater og økning i 

aksjonærverdiene.  dette avlønningssystemet ble 

implementert i 2005, og er siden blitt videreført kun 

med mindre justeringer.    

 

Hver enkelt i ledergruppen mottar en grunnlønn 

som er gjenstand for årlig regulering. i tillegg kan 

de bli tildelt et variabelt lønnselement. den variable 

lønnen er basert på og avhengig av oppnåelse av 

både finansielle og personlige resultatmål som alle 

er viktige delmål for Odim. dette programmet er 

benevnt som ”management by objectives” (mBO) og 

representerer et potensial for å opptjene en variabel 

tilleggslønn på inntil 30 % av grunnlønn. det er avsatt 

kostnader i regnskapet for 2008 på ca 2,5 millioner 

kroner til å dekke den variable tilleggslønnen.   

     

Ledere under mBO er fra og med 2008 ikke med 

i de generelle bonusavtalene som gjelder for de 

ulike selskapene i konsernet. Selskapet har også 

en opsjonsavtale for alle fast ansatte med en årlig 

tildeling i 2008, 2009 og 2010. Tildelingen av antall 

opsjoner for ledende ansatte er blant annet  

regulert av den enkeltes prestasjon under mBO 

programmet.  Konsernsjef og konsernets ledergruppe 

er medlemmer i de kollektive pensjons- og 

forsikringsordningene som gjelder for alle ansatte.   

     

Selskapet praktiserer standard ansettelseskontrakter 

og betingelser vedrørende oppsigelsestid for 

konsernsjefen og de ledende ansatte.    

    

Selskapet har ikke forpliktelser ved opphør/endring 

av verv for ledende ansatte utover den oppsigelsestid 

som gjelder.       

  

Konsernsjef har en gjensidig oppsigelsestid på 

seks måneder. Videre har konsernsjef etterlønn i 

12 måneder regnet fra tidspunkt for avslutning av 

ansettelsesforholdet. 
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YtelSer til reViSor �Beløp ekSkl. mVA� �millioner kroner� 2008 2007

Revisjonstjenester  0,4  0,1 
Andre ikke-revisjonstjenester  0,1  0,2 
Sum ytelser til revisor  0,5  0,3 

16. KoStNAdER til FoRSKNiNG oG utViKliNG

�tUSen kroner� lønn og AnDre  
goDtgjørelSer

StYrehonorAr  
UtBetAlt

UteStÅenDe opSjoner 
tilDelt i 2008

Jogeir Romestrand, Konsernsjef  44 491  9 300 
Arild Hatløy, Konserndirektør Finans  20 521  9 300 
Kjetil Leine, Visekonsernsjef  2 063  9 300 
Torgeir Haugan, Konserndirektør  644  9 300 
Øyvind Olsen, Konserndirektør  979  6 300 
Håvard Haanes, Konserndirektør  10 807  6 300 
Bjørn Roger Andersen, Konserndirektør  704  3 150 
Ståle Hoff, Konserndirektør  334  -   
idar Hatløy, Konserndirektør  389  6 300 

Karl Erik Kjelstad, styreleder
Bjarte Bruheim, styreleder *  195 
Kristin Krohn devold, styremedlem  120 
Njål Sævik, styremedlem  120 
Nils Karstad Lysø, styremedlem *  120 
Ellen Olsen, styremedlem  120 
martinus Brandal, styremedlem
Harald Johnsen, styremedlem **  555  15  1 100 
Karl Fredrik Sandvik, styremedlem *  **  992  15  -   
Øyvind Bunes, styremedlem **  1 320  21  4 200 
Astri Karin Bjørnevik, styremedlem **  828  6  2 200 

* Fratrådt i løpet av 2008 ** ansatterepresentant

Som morselskapet i Odim-konsernet vil Odim 

ASA være med på å utvikle kjernekompetanse og 

finansiere utvikling av patenterbare løsninger internt 

i konsernet og dermed stå som eier av de patenterte 

teknologirettighetene.  

den generelle produktutvikling/produktforbedring  

vil datterselskaper stå for som en del av  

kundetilpassning av løsninger og system.  
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17. SPESiFiKASjoN oVER dRiFtSmidlER

2008  �millioner kroner�
inVentAr/ 

UtStYr

liSenSer og  
BrUkSrett til  

DAtAprogrAmmer totAlt

Anskaffelseskost 01.01.  0,1  0,4  0,5 
Tilgang kjøpte/produserte driftsmiddel  -    4,4  4,4 
Anskaffelseskost 31.12.  0,1  4,8  4,9 

Årets avskrivninger  -    0,8  0,8 
Akkumulerte avskrivninger 31.12.  -    0,8  0,8 

Bokført beløp 31.12.  0,1  4,0  4,1 

2007  �millioner kroner�
inVentAr/ 

UtStYr

liSenSer og  
BrUkSrett til  

DAtAprogrAmmer totAlt

Anskaffelseskost 01.01.  -    -    -   
Tilgang kjøpte/produserte driftsmiddel  0,1  0,4  0,5 
Anskaffelseskost 31.12.  0,1  0,4  0,5 

Akk. avskrivinger 01.01.  -    -    -   
Årets avskrivninger  -    -    -   
Akkumulerte avskrivinger 31.12.  -    -    -   

Bokført beløp 31.12.  0,1  0,4  0,5 
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2008 2007

Resultat pr. aksje (NOK 1)  1,15  (0,25)
Utvannet resultat pr. aksje (NOK1)  1,15  (0,25)

Tidsglidende gjennomsnittlig antall aksjer  46 511 874  44 799 805 
Utvannet antall aksjer  46 640 508  46 061 529 

20. RESultAt PR AKSjE

Resultat pr aksje regnes av årsresultet etter skatt delt 

på tidsglidende gjennomsnittlig antall aksjer gjennom 

året. Utvannet resultat pr. aksje regnes av årsresultat 

etter skatt delt på utvannet antall aksjer.

     

Etter fullmakt fra generalforsamling vedtok 

styret i Odim ASA  7. februar 2008 et nytt 

aksjeopsjonsprogram til alle ansatte i konsernet. 

programmet går over 3 år (2008, 2009 og 2010) 

med en årlig tildeling på ca. 2,5% av aksjekapitalen.  

Opsjoner som tildeles kan utøves med 50% tidligst 

ett år etter tildelingen og resterende 50% tidligst to 

år etter tildelingen. det ble tildelt 1 102 120 opsjoner 

som gir rett til å erverve aksjer til kurs 56 kroner. 

1. september tildelte styret i Odim ASA aksjeopsjoner 

til de som er blitt ansatt i Odim konsernet i 

perioden etter forrige tildeling (februar 2008) og 

fram til og med 29. august 2008. Opsjoner tildelt 

1. september 2008 gir rett til å erverve aksjer til 

kurs 83 kroner, som er sluttkursen på Oslo Børs på 

tildelingstidspunktet. Totalt er det per 1. september 

2008 tildelt 1 215 220 opsjoner under det pågående 

aksjeopsjonprogrammet, noe som tilsvarer 2,67 % av 

aksjekapitalen per februar 2008.    

      

Totalt utestående opsjoner pr. 31.12.2008 var 

1 192 970.     

   

18. FiNANSiEll mARKEdSRiSiKo, tERmiNKoNtRAKtER, RENtERiSiKo m.m.  

19. buNdE bANKiNNSKudd

Selskapets kortsiktige rentebærende gjeld er i sin 

helhet basert på flytende rente.   

   

Som valutasikring for en konserninternt lån på 

tilsammen 17,4 millioner canadiske dollar har 

selskapet inngått valutaterminkontrakter.

i posten Kontanter og bankinnskudd er inkludert 

bundne skattetrekksmidler med 0,4 millioner kroner 

pr 31.12.08, og 0,4 millioner kroner pr 31.12.07

Avtalt forfall på lån, stort 6,4 millioner canadiske 

dollar, er 28.09.2011 til kurs 5,833.  det 

andre lånet er sikret ved kvartalvise rullerende 

valutaterminkontrakter.    
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22. HENdElSER EttER  
bAlANSEdAGENS Slutt 

21. tRANSAKSjoNER mEd  
NÆRStÅENdE PARtER  

Odim ASA kjøper  tjenester fra datterselskapet Odim 

AS.  Tjenestene som kjøpes er i hovedsak knyttet til 

forskning og utvikling, samt administrative tjenester.  

  

Odim ASA har inngått avtaler med datterselskapene 

om å yte tjenester innenfor blant annet 

markedsføring, strategisk ledelse, ekstern og intern 

informasjonshåndtering, organisasjonsutvikling og 

finansielle tjenester.    

    

Alle handler mellom nærstående anses å foregå med 

armlengdes prinsipp, og etter markedsmessig prising.  

   

Etter fullmakt fra generalforsamling vedtok styret 

i Odim ASA  2. april 2009 gjennomført ny fordeling 

av opsjoner i et opsjonsprogram for ansatte i 

konsernet. 

programmet går over 3 år (2008, 2009 og 2010) 

med en årlig tildeling på ca. 2,5% av aksjekapitalen.  

Opsjoner som tildeles kan utøves med 50% tidligst 

ett år etter tildelingen og resterende 50% tidligst to 

år etter tildelingen. det ble tildelt 1 185 980 opsjoner 

som gir rett til å erverve aksjer til kurs 29,30 kroner. 
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KONSERNlEdElSEN

Romestrand er utdannet maskiningeniør ved Møre  
og Romsdal Ingeniørhøyskole i 1983. Han har også  
gjennomført studier i økonomi. Romestrand kom til 
ODIM i 1985 den gang som leder for salg og  
markedsføring. Han var en av fire ansatte som sto  
for management buyout fra ODIM Holding i 1995.  

Leine er utdannet Sivilingeniør ved Marinteknisk avdeling,  
NTNU. Han har jobbet som assisterende designsjef i  
Ulstein i syv år og deretter jobbet internasjonalt i elleve 
år for Goltens og Rolls-Royce Marine. Blant annet som 
administrerende direktør for Rolls-Royce Marine,  
Singapore og regiondirektør i Rolls-Royce Marine Asia 
Pacific. Han begynte å jobbe i ODIM i juli 2007.

Roy har en Bachelor of Commerce fra Carleton
University i Ottawa (1981). Roy kom til ODIM Spectrum 
i 1994 som markedsdirektør og ble administrerende 
direktør i selskapet i 1998. Han har tidligere også 
erfaring som markedsdirektør i Fathom Oceanology 
and Indal Technologies Inc.
 

Hatløy fullførte studier innen økonomi, administrasjon  
og regnskap ved Molde Distrikshøgskole i 1982. 
Han har arbeidet i ODIM siden 1992 som leder og 
finansdirektør. Hatløy har tidligere erfaring som 
controller i Aker Exclay og som finansdirektør i Leca 
Portugal Ltd. Han har tidligere også arbeidet som 
revisor i Ernst & Young.

Haanes innehar en MSc i marin teknikk fra NTNU
(tidligere NTH) fra 1986. Han var salgsingeniør i ODIM
i perioden 1997–1999 og administrerende direktør
i ODIM AS i perioden 2001–2006. Haanes har også  
erfaring som administrerende direktør i Stadt 
Automasjon, samt erfaring fra ABB Composites,  
Dyno Industrier og Sintef.

Ingeberg fullførte studier i bygningsfag ved Møre og
Romsdal Tekniske Fagskole i 1986. Han startet som
salgsingeniør i ODIM i 1998 og ble senere direktør
for avdelingen for kabellegging. Ingeberg har vært  
leder for ODIM Alitec siden 2003. Han har tidligere  
erfaring som leder for salg og markedsføring i OTS AS 
med ankersystemer og flytende installasjoner som 
arbeidsfelt.

Haugan har en Bachelor i Skipsteknikk og maskinteknikk  
fra Høgskolen i Ålesund, og en MBA fra Heriott-Watt 
University i Storbritannia. I perioden 1994-2000
innehadde Haugan ulike stillinger i Rolls-Royce. Han var
salgsdirektør i Rolls-Royce Marine Inc. i Houston, Texas
2000-2004, og leder for Rolls-Royce Marine Canada
Ltd. fra 2004 til jan 2007. Haugan har også arbeidet
i Farstad Shipping i fra 1991 til 1994.

Andersen er utdannet mekanisk ingeniør fra Høgskolen  
i Buskerud. Han har også utdannelse som bedrifts 
økonom fra Bedriftslederskolen i Ålesund i 1992. 
Andersen kommer fra Rolls-Royce hvor hans siste 
stilling var Vice President Marine Services Propulsion, 
Automation & Controls. Han har mer enn ti års  
internasjonal erfaring basert på sitt verdens- 
omspennende ettermarked produktansvar innen  
Rolls-Royce. Andersen startet i ODIM juni 2008.

Hatløy er utdannet elektro ingeniør fra Gjøvik Ingeniør 
Høyskole i 1987. Han arbeidet på samme høyskole i  
sju år etter eksamen. Hatløy jobbet deretter som  
observatør i PGS fra 1993-1995, og han startet i ODIM i 
1995 som prosjekt ingeniør innen elektro. Han har job-
bet med salg i ODIM siden 1997.

Hoff er utdannet psykolog og hans hovedfokus var 
organisasjonsutvikling. Han studerte ved Universite-
tet i Bergen, der han ble uteksaminert i 1999. Hoff har 
også studert økonomi ved Høgskolen i Molde. Hoff 
jobbet for Siemens i ni år og hans siste stilling før han 
kom til ODIM var som leder for lederutvikling i Norden 
og Baltikum. Han startet i ODIM i oktober 2008.

Olsen har studert kommunikasjon og ledelse
ved høyskolene i Ålesund, Lillehammer og Volda.  
Olsen kom til ODIM ASA i oktober 2006 fra stillingen  
som informasjonssjef i Ulsteinkonsernet der han  
hadde arbeidet siden 1995.

Jogeir Romestrand  
(født 1961) 
Konsernsjef 

Kjetil Leine
(født 1964)
Visekonsernsjef

Andrew Roy
(født 1957)
Konserndirektør
Naval & Power

Arild Hatløy
(født 1961)
Finansdirektør

Håvard Haanes
(født i 1963)
Konserndirektør
Forretningsutvikling

Per Ingeberg
(født 1958)
Konserndirektør
Forskning
og Utvikling

Torgeir Haugan
(født 1968)
Konserndirektør
Operations

Bjørn Roger Andersen  
(født 1960) 
Konserndirektør 
After Sales &  
Service 

Idar Hatløy  
(født 1965) 
Konserndirektør 
Sales & Marketing

Ståle Hoff 
(født 1967) 
Konserndirektør  
Personal og  
Organisasjon

Øyvind Michael Olsen
(født 1968)
Konserndirektør
Kommunikasjon
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Våre løsninger er utviklet for å gjøre våre kunder  
mer effektive i sin operasjon. ODIM har ambisjoner  
om å gi alle kunder et komplett tilbud. Vi tilbyr unik 
teknologi, integrerer flere unike produkter som  
helhetlige løsninger, og spiller en aktiv rolle i kundens 
utvikling av sine operasjoner. Vi søker posisjonen som 
kundens viktigste partner i deres kritiske operasjoner.


