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Et ledende nordisk finanshus

Actakonsernet har gjennomgått store endringer, men sikter fortsatt mot det samme 
målet: Vi skal være et ledende nordisk finanshus.

Vårt fokus er tydelig – vi skal gi våre kunder god langsiktig avkastning på 
investeringene deres.

Vi jobber mot disse målene hver dag, til tross for at det har vært en utfordrende 
periode for konsernet med negativ presse, tøffe krav fra myndighetene og fortsatte 
effekter fra finanskrisen.

Markedet og det regulatoriske landskapet er under kontinuerlig endring. Det er 
krevende arbeid å hensynta følgene av alle endringene. Dette har vi kanskje ikke vært 
flinke nok til i Finanshuset Acta, men vi vil ha maksimalt fokus på å tilfredsstille alle 
krav og ønsker fra kunder, myndigheter og media fremover. Det skulle bare mangle.

I februar sendte Finanstilsynet et varsel om mulig tilbakekalling av Acta Asset 
Managements nødvendige tillatelser. Det ser vi svært alvorlig på. Acta Asset 
Management er et viktig datterselskap i konsernet. Actakonsernet hadde en tid 
vurdert en strategisk reorganisering som uansett ville kommet. Dette varselet utløste 
en rekke endringer.

I mars 2012 byttet Acta Markets AS navn til Navigea Securities AS. Det var viktig for 
oss. Med dette tok vi det neste steget i en strategisk utvikling som har pågått over 
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lengre tid.

I Norge vil kundebetjeningen og investeringer gjøres gjennom selskapet Navigea 
Securities. I Sverige er driften organisert på samme måte som tidligere gjennom 
selskapet Acta Finans AB.
Navigea Securities vil tilby et bredt spekter av finansielle investeringstjenester, 
investeringsrådgivning, meglertjenester, forsikringstjenester og ekspertise innen skatt 
og juss.

Selv om endringene i selskapet er store, vil alle kundenes interesser bli ivaretatt. 
Dette er også viktig for oss. Vi vil tilby personlig og kvalifisert rådgivning til formuende 
privatpersoner og institusjonelle investorer. Investorer med mindre kapital investert 
gjennom oss får tilbud om ordreformidling og megling gjennom våre nye 
investeringssentre.

Vi har kontinuerlig jobbet med å forbedre og endre vår virksomhet etter kundenes 
ønsker og myndighetenes krav. Et tydelig eksempel på dette er satsingen på 
Porteføljekonto.

Nå tar vi satsingen på nye forretningsmodeller videre og tilbyr et nytt konsept som vi 
kaller Rådgiverkonto. Rådgiverkonto er til for kunder som ønsker å gjøre attraktive 
investeringer etter konkrete anbefalinger fra en finansiell rådgiver.

Vårt andre tjenestekonsept har fått navnet Ordrekonto. Ordrekonto passer for kunder 
som ønsker å fatte sine egne investeringsbeslutninger basert på generelle 
anbefalinger om produktvalg og markedssyn.

Endringene har også fått innvirkning på sammensetningen av ledelsen i konsernet.

Vi har jobbet videre med å sikre at alle våre finansrådgivere er sertifiserte og har et 
nøytralt lønnssystem. Vi har også styrket satsingen på compliance og rapportering.

Våre erfaringer og vår kunnskap ligger til grunn for den nye strategiske planen til 
konsernet som nå er under utarbeidelse. Med denne planen i ryggen vil vi fortsette 
byggingen av et ledende nordisk finanshus.
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Investeringsrådgivning i Norden

Acta har gitt investeringsråd siden 1990 og betjener i dag kunder i Norge, Sverige og 
Danmark. Vi har vokst enormt siden da, og betjener i dag cirka 88 000 kunder som 
har 28 milliarder NOK i egenkapital under forvaltning og eiendeler for 57 milliarder 
NOK gjennom Acta.

Kundene kan velge blant mange spareløsninger og et bredt utvalg sparealternativer. 
Vi jobber for å gi kundene våre god langsiktig avkastning gjennom velbegrunnet, 
uavhengig og uklanderlig rådgivning.

Konsernets hovedadministrasjon er i Stavanger. Selskapet har 22 kontorer i Norge og 
Sverige. Investeringssenter for ordreformidling og investeringsmegling er plassert i 
Stavanger, Oslo og Stockholm, samt en markedsavdeling i Oslo. Totalt er det 282 
ansatte ved utgangen av 2011.

Vår forretningsmodell og tjenester møter fremtidens spare- og investeringsmarked. Vi 
er ikke avhengige av å selge egne produkter, og står fritt til å foreslå det som er best 
for kundene.

Side 3 av 36



6

Historiske årstall

Navnet
Navnet Acta kommer fra gresk og betyr å agere, å handle. Og nettopp det å agere, å 
handle, er svært betegnende for Actas kultur. Acta preges i stor grad av energi. For 
oss er det viktigst med faglig dyktighet og virkelig forstå hva “acta” betyr i det daglige 
arbeidet.

1990
Selskapet etableres i Stavanger og er i begynnelsen en ren distributør av låne- og 
forsikringsprodukter.

1990–1997
Virksomheten i Norge bygges i hurtig takt. I 1997 har Acta 2 milliarder kroner under 
forvaltning for sine kunder.

1998
Acta fusjoneres med Sundal Collier & Co.

2000
Acta starter opp virksomhet i Sverige og etablerer kontor i Stockholm. Ti år etter 
starten når den forvaltede kapitalen 10 milliarder kroner. Nå begynner en hendelsesrik 
og dramatisk fase. Acta og Sundal Collier & Co. velger å skille lag. I mars starter en 
børsnedgang som varer i tre år.

2001
Acta ekspanderer og utvikles til et finanskonsern. Acta Bank, Acta Link og Acta Online 
etableres. Den 16. juli 2001 blir Acta notert på Oslo Børs.

2002
Børsens kraftige nedgang påvirker Actas utvikling negativt. Det blir besluttet å selge 
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Acta Bank, Acta Link og Acta Online. Dette skjer over en toårsperiode.

2003
Vendepunktet kommer. Andre kvartal blir det første med positivt resultat siden år 
2000. Den forvaltede kapitalen er oppe i 18 milliarder kroner. Ekspansjonen skyter ny 
fart. Nye kontorer åpnes i begge land og rekrutteringen av nye medarbeidere er 
intensiv.

2007
Tidenes beste år for Acta. Ekspansjonen fortsetter. Acta etablerer seg i Danmark og 
åpner kontor i København. I løpet av 2007 øker forvaltet kapital i Norden til 90 
milliarder kroner. Nye og strengere regler for finansiell rådgivning innføres gjennom 
MiFID-direktivet.

2008
Acta rammes hardt av negativ presseomtale i forbindelse med et kritisk søkelys på 
distribusjon av såkalte strukturerte produkter. I tillegg rammes verdensøkonomien 
massivt av en finanskrise man ikke har sett maken til siden 1930-årene. Acta må 
tilpasse seg nye rammebetingelser og konsoliderer virksomheten betraktelig.

2009
Finansmarkedene henter seg inn igjen og et nytt Acta med en ny ledelse gjenreises. 
Acta har brukt den turbulente perioden til å stake ut en ny kurs og har kommet styrket 
ut av hendelsene selskapet har vært igjennom.

2010
Finanshuset Acta lanserer Porteføljekonto for sine kunder, hvor kundene får 
anledning til å velge et nøytralt alternativ til den transaksjonsbaserte 
honorarstrukturen. En annen viktig begivenhet dette året er at eiendomsselskaper eid 
av Actas kunder inngår avtale om årets største eiendomstransaksjon i Sverige hvor 
11 100 utleieleiligheter selges med god avkastning for drøyt syv milliarder svenske 
kroner.

2011
På bakgrunn av tilfredsstillende lønnsomhet i konsernet får aksjonærer i Acta Holding 
ASA for første gang siden 2008 utbetalt utbytte med 10 øre per aksje. Videre får 
Finanshuset Actas kunder utbetalt over en milliard norske kroner etter 
eiendomssalget i Sverige.
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Kontorer
Hovedkontor:
Acta Holding ASA
Børehaugen 1
P.O. Box 120
NO-4001 Stavanger
+47 21 00 30 00

Stavanger
Børehaugen 1
P.O. Box 120
NO-4001 Stavanger
+47 21 00 30 00

Helsingborg
Drottninggatan 13, 6 tr
SE-252 80 Helsingborg
+46 (0)42 495 90 32

Norge

Tromsø
Storgata 74
NO-9255 Tromsø
+47 21 00 38 00

Jönköping
Brunnsgatan 20
SE-553 17 Jönköping
+46 (0)36 160 130

Bergen
Bryggen 15,
NO-5003 Bergen
+47 21 00 39 00

Trondheim
Prinsensgate 39
NO-7011 Trondheim
+47 21 00 37 00

Karlstad
Älvgatan 5
SE-652 25 Karlstad
+46 (0)54 15 69 60

Fredrikstad
Storgata 10
NO-1607 Fredrikstad
+47 21 00 15 00

Ålesund
Grimmergata 5
P.O. Box 827
NO-6001 Ålesund
+47 21 00 36 00

Kristianstad
Cardellsgatan 8, 2 tr
SE-291 31 Kristianstad
+46 (0)44 10 65 70

Hamar
Løvstadveien 7
NO-2312 Ottestad
+47 21 00 18 00

Sverige

Linköping
Kungsgatan 41 A
SE-582 18 Linköping
+46 (0)13 13 01 90

Haugesund
Haraldsgaten 165
P.O Box 54
NO-5501 Haugesund
+47 21 00 34 00

Borås
Västerlånggatan 20
SE-503 30 Borås
+46 (0)33 12 68 40

Malmö
Stortorget 9
SE-211 22 Malmö
+46 (0)40 30 07 20

Kristiansand
Kirkegaten 1
P.O. Box 497
NO-4664 Kristiansand S
+47 21 00 17 00

Göteborg
Östra Hamngatan 26-28
SE-411 09 Göteborg
+46 (0)31 12 59 30

Stockholm
Kungsgatan 8
SE-111 43 Stockholm
+46 (0)8 579 440 00

Oslo
Bolette Brygge 1
NO-0252 Oslo
+47 21 00 10 00

Halmstad
Storgatan 18
SE-302 43 Halmstad
+46 (0)35 12 73 90
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Stort utvalg av produkter fra ledende 
forvaltere

Finanshuset Acta er en ledende nordisk investeringsrådgiver som tilbyr et bredt utvalg 
av spare- og investeringsløsninger til privatpersoner og bedrifter.

Finanshuset Acta har gitt investeringsråd siden 1990 og har alltid vært tidlig ute med å 
tilby nye alternative investeringsprodukter til investorer i det nordiske privatmarkedet.

Finanshuset Acta tilbyr sine produkter i samarbeid med flere av verdens ledende 
finansaktører. Her er en kort beskrivelse av produktklassene som tilbys.

Verdipapirfond
Finanshuset Acta bruker store ressurser på å analysere fond og forvaltere slik at 
kundene får tilgang til de beste fondene som gir gode muligheter for avkastning. I 
dette arbeidet finner Actas eksperter frem til et visst antall fond som er spesielt 
interessante og som de holder et ekstra øye med. Disse fondene havner på Actas 
fondsfokusliste, en liste med våre toppanbefalinger som vanligvis inneholder mellom 
25 og 30 fond.
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I Actas totale fondstilbud, som består av rundt 70 fond, finner investorene alt fra brede 
fond som investerer over hele verden, til spesialiserte fond som investerer i enkelte 
bransjer eller i spesielle regioner. Listen inneholder også obligasjonsfond og 
pengemarkedsfond. Finanshuset Acta er en uavhengig distributør av verdipapirfond.

Foretaksobligasjoner
I 2009 lanserte Acta investeringer i foretaksobligasjoner gjennom selskapet Cobond 
AS. Foretaksobligasjoner er rentebærende instrumenter med eksponering i foretak. 
Prisen på foretaksobligasjoner sank mye i kjølvannet av finanskrisen. Strategien som 
ligger til grunn for Cobond AS, er å utnytte dette fallet for å kjøpe foretaksobligasjoner 
til en lav pris. Markedet for foretaksobligasjoner kjennetegnes av store kjøps- og 
salgsposter og er som regel ikke tilgjengelig for mindre investorer.

Fondsforsikring
Fondsforsikring er spareprodukter som kombinerer forsikring med investeringer i et 
bredt utvalg av investeringsprodukter. I spareformen kombineres gunstige 
skatteregler knyttet til forsikringssparing med de gode avkastningsmulighetene til 
verdipapirfond. Generell banksparing eller forsikring er normalt knyttet til en definert 
rentesats eller garantert minsteavkastning fra en bank eller forsikringsselskap. 
Avkastningen for sparing i fondsforsikring er knyttet til avkastningen som spareren 
selv oppnår gjennom sine plasseringer i ulike investeringsløsninger.

Eiendom
Eiendomsporteføljer er Actas mest populære investeringsprodukt. Acta tilbyr 
investeringer i ulike eiendomsselskaper som kjøper og forvalter næringseiendom og 
utleieboliger. Eiendomsselskapene investerer hovedsakelig direkte i eiendom i 
Europa og Nord-Amerika. Leieinntektene fra byggene som det investeres i, gir 
mulighet for løpende avkastning og årlige utbetalinger. Porteføljeselskapene forvaltes 
i opptil 10 år, men kan også selges før dette hvis dette vurderes å være fornuftig 
basert på markedsmessige vurderinger.

Finanshuset Acta tilbyr eiendomsinvesteringer med ulike avkastningsmål og ulik 
risikoprofil. Kunder kan investere i langsiktige porteføljer, hvor fokuset er på 
langsiktige leietakere og forutsigbar kontantstrøm, eller såkalte opportunistiske 
selskaper som tar sikte på en raskere verdistigning i eiendomsmarkeder som har falt 
mye. Langsiktige eiendomsinvesteringer har historisk gitt god avkastning og årlige 
utbetalinger.

Shipping
De som investerer i shipping gjennom Acta blir medeier i en shippingportefølje hvor 
det investeres i skip, som i sin tur leies ut eller leases til rederiene. Investeringene 
gjøres gjennom bareboat-avtaler med dem som leier skipene. En bareboat-avtale 
innebærer at Actas kunder investerer i skipet, mens leietakerne av skipet står for drift, 
vedlikehold og mannskap. Leietakerne må også sørge for kostnader ved 
driftsavbrudd, og tapt inntekt som følge av dette. Ved å investere i skip der 
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leieinntektene er avtalt for mange år fremover allerede på kjøpstidspunktet, vil 
inntjening og avkastning være mer stabil. Risiko ved denne type investeringer er i 
hovedsak knyttet til leietakers evne til å betale leie, samt restverdi på skipene ved 
leieforholdets utløp. Det bygges opp selskaper med flere ulike skipstyper knyttet til 
ulike næringer. Leiekontraktene har ulike tidspunkt for forfall slik at man sikrer en god 
risikospredning.

Private equity
Finanshuset Acta tilbyr eksponering i private equity-fond via investeringsselskaper. 
Acta var tidlig ute med å tilby denne investeringsformen til privatpersoner. Slike 
investeringer har tidligere vært forbeholdt store institusjonelle investorer og meget 
velstående personer. Actas private equity-portefølje består hovedsakelig av private 
equity-fond, men inneholder også en andel direkteinvesteringer. Vi er opptatt av å få 
tilgang til de aller beste private equity-fondene og har velrenommerte 
samarbeidspartnere.

Infrastruktur
Finanshuset Acta var først i Skandinavia til å tilby infrastruktur som 
investeringsalternativ for privatpersoner. Investorer i infrastruktur via Acta blir blant 
annet deleier i flyplasser, vannverk eller strømledningsnettverk. 
Infrastrukturinvesteringer er investeringer som samfunnet er avhengig av. Dette gjør 
at slike investeringer er meget robuste for endringer i økonomiske konjunkturer. Målet 
for denne investeringsformen er å få tilgang til langsiktige, forutsigbare inntekter, med 
stabil etterspørsel og en god avkastning. Acta gir sine kunder mulighet til å investere i 
ulike typer infrastrukturprosjekter.

Fornybar energi
Finanshuset Acta lanserte investeringer i fornybar energi i 2009. Selskapet Fornybar 
Energi 1 AS skal investere i vind-, sol- og vannkraftverk i Europa. Disse kraftverkene 
blir eid og forvaltet i en periode på opptil syv år, men kan også selges før dette om 
verdistigningen har vært svært god. Acta tror på en kraftig etterspørsel av fornybar 
energi i årene fremover. Det er bred privat og offentlig enighet om å øke forskning og 
utbygging i sektoren for å motvirke klimaendringene. Dette gir en solid grobunn for 
verdivekst på investeringer i fornybar energi. I desember 2010 ble det undertegnet en 
norsk-svensk protokoll som åpner for et felles marked for el-sertifikater, også kalt 
grønne sertifikater, mellom landene. Avtalen legger til rette for utvikling og handel 
innen fornybar energi i Norge og Sverige.

Strukturerte produkter
Finanshuset Acta tilbyr ulike typer strukturerte produkter. Den ene typen kalles 
aksjeindeksobligasjoner. Aksjeindeksobligasjoner kombinerer en obligasjonsdel med 
en opsjonsdel. Obligasjonsdelen brukes som en kapitalsikring slik at investorer, under 
normale omstendigheter, minst får tilbake sitt investerte beløp på forfallsdag (minus 
omkostninger). Opsjonsdelen kobles mot utviklingen i bestemte markeder som for 
eksempel aksjemarkedet, valutamarkedet eller råvaremarkedet.
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Finanshuset Acta tilbyr i tillegg warranter. En warrant er en opsjon der avkastningen 
er koblet til utviklingen i et bestemt marked. Acta tilbyr warranter med ulik løpetid og 
som retter seg mot ulike markeder. Oftest knyttes en warrant til utviklingen på 
aksjemarkedet, valutamarkedet eller råvaremarkedet. Warranten gir en rett, men ikke 
plikt, til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en forhåndsbestemt pris på et 
gitt tidspunkt. En investering i warranter gir muligheten for å oppnå høy avkastning, 
men har også høy risiko.

Autocall er også et strukturert produkt Finanshuset Acta tilbyr. Autocall er 
investeringsløsninger som har eksponering mot en underliggende “kurv” av aksjer og 
passer bra for investorer som tror på en oppgang i markeder og på børser som 
svinger. Investeringene løper over en bestemt tidsperiode, men kan bli innløst 
tidligere dersom forutbestemte kriterier blir oppfylt. En investering i Autocall gir 
muligheten til å oppnå høy avkastning, men har også høy risiko.
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Selskapsstruktur

Acta Holding ASA ble notert på Oslo Børs i 2001. Hovedkontoret ligger i Stavanger. 
Konsernet består dessuten av de heleide datterselskapene Acta Corporate Services 
AS, Acta Kapitalforvaltning AS, Acta Asset Management AS, Navigea Securities AS 
og Acta Finans AB.
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Konsernledelsen

Konsernledelsen har bred og variert erfaring fra nasjonalt og internasjonalt næringsliv.

Christian Tunge
Konstituert konsernsjef siden mars 2012.

Jobberfaring
Finansdirektør i Acta siden 2006. Kom til Acta fra stillingen som International 
Negotiator i Statoils internasjonale oppstrømsvirksomhet. Tunge var ansatt i Statoil i ti 
år og har i hovedsak sin bakgrunn fra ulike posisjoner og avdelinger innen økonomi 
og finans.

Utdannelse
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og CEMS Master in International 
Management fra NHH/Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas 
(ESADE). Han har Høyere Avdelings Eksamen i bedriftsøkonomi fra NHH og er i 
tillegg jurist fra Universitetet i Bergen.

Morten Flørenæss
Konstituert finansdirektør fra april 2012.

Jobberfaring
Administrerende direktør i Acta Corporate Services AS siden august 2009. Flørenæss 
var fra 2000 til 2006 ansatt som økonomisjef og var økonomidirektør i Acta fra 2006 til 
2009. Han har tidligere hatt ulike stillinger i Sandnes Sparebank, arbeidet som revisor 
i KPMG AS og som økonomi- og administrasjonssjef i Scana Offshore Technology AS.
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Utdannelse
Flørenæss er revisor fra Høgskolen i Stavanger (HiS) og har høyere revisorstudium 
fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Ole Jørgen Jacobsen
Administrerende direktør i Navigea Securities AS siden april 2011.

Jobberfaring
Jacobsen kommer fra stillingen som Managing Partner i Arctic Capital Partners hvor 
han primært har hatt ansvaret for institusjonelle eiendomsprosjekter. Tidligere ledet 
han internasjonalt salg og forretningsutvikling i Aberdeen Property Investors etter å ha 
vært bl.a. banksjef i DnB NOR Markets og finansanalytiker i JP Morgan.

Utdannelse
Jacobsen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har i tillegg 
universitetsstudier i psykologi.

Christian Kvist
Administrerende direktør i Acta Finans AB siden sommeren 2011.

Jobberfaring
Kvist kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør for selskapet. Han har 
jobbet innen finans- og forsikringsbransjen siden 1998, og har vært rådgiver, 
opplæringssjef, kontorsjef og salgsdirektør. Kvist jobbet i Svenska Spar da Acta 
kjøpte selskapet i 2004.

Utdanning
Kvist er utdannet markedsøkonom fra IHM Business School.

Stein Morten Bjelland
Konstituert adm.dir. i Acta Asset Management AS siden februar 2012.

Jobberfaring
Bjelland kommer fra stillingen som viseadministrerende direktør i Acta Asset 
Management AS. Han kom til Acta fra stillingen som Chief Operating Officer i GE 
Capital Scandinavia der han hadde ansvar for all operativ drift i de skandinaviske 
landene.

Utdannelse
Bjelland er utdannet markedsøkonom fra Rogaland Distriktshøgskole.
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Styret

Alfred Ydstebø
Styrets leder

Ydstebø har vært tilknyttet Acta siden 1992 og har vært sentral i utviklingen av 
Actakonsernet. Han var konsernsjef i Acta fra 1993 til april 2005.

Ydstebø har en Master of Business Administration fra Handelshøyskolen BI.

Stein Aukner
Styrets nestleder

Aukner er partner i Norscan Partner AS, hvor han driver rådgivning innen finans, 
økonomi og strategi.

Aukner har en rekke styreverv. Han er blant annet styreformann i Nerliens Meszansky 
AS og Urmaker Bjerke AS. I tillegg er han blant annet styremedlem i Bama Gruppen 
AS, Agra Holding AS, CentraGruppen AS og Eidsiva Rederi ASA.

Aukner er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i København og er i tillegg 
Autorisert Finansanalytiker.

Ellen Susanne Math Henrichsen
Styremedlem

Henrichsen er daglig leder i Måtidets Hus. Henrichsen var før dette markedsdirektør i 
Skanem AS, nordisk leder for vekstprosjekter i GE Money Bank og har også bakgrunn 
fra Total Norge, Binders Reklamebyrå og RF Procom, hvor hun hadde stillingen som 
teknologimegler.Hun har en bachelorgrad i commerce fra University of Windsor i 
Ontario, Canada.

Harald Sig. Pedersen
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Styremedlem

Pedersen driver egen rådgivningsvirksomhet i tillegg til å være daglig leder i 
Motorveien E39 Rogaland AS og i TeknologiForum Rogaland.

Han har i en årrekke hatt fremtredende stillinger i næringslivet, bl.a. som konsernsjef i 
Stavanger Aftenblad ASA, direktør i Rogalandsbanken og viseadm. direktør i 
Kvernelandgruppen. Han har en rekke styreverv.

Pedersen er utdannet siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Ole Peter Lorentzen
Styremedlem

Lorentzen er styreformann i det private investeringsselskapet Ludvig Lorentzen AS, 
og har utstrakt erfaring fra investeringer i shipping, eiendom og teknologiselskaper. 
Han har styreerfaring fra både små og store selskaper, senest i Energy Recovery Inc. 
og Opera Software ASA.

Han er siviløkonom fra Universitetet i Lund, Sverige.

Pia Gideon
Styremedlem

Gideon jobber i dag som konsulent, og har bred og lang svensk og internasjonal 
erfaring fra kommunikasjon, merkevarebygging og markedsføring i blant annet 
Ericsson og JKL og som journalist i Veckans Affarer og Dagens Industri. Hun har i 
tillegg innehatt en rekke styreverv innenfor ulike bransjer.

Hun har utdanning fra bl.a. Handelshögskolan i Stockholm og ledertrening fra 
Columbia University.

Merete Haugli
Styremedlem

Haugli har en rekke styreverv i tillegg til å ha innehatt flere ledende stillinger
i for eksempel SEB, Formuesforvaltning AS, First Securities ASA og ABG
Sundal Collier ASA. Hun har også vært seksjonssjef i Oslo Politidistrikt med
ansvarsområde organisert økonomisk kriminalitet.

Hun har utdanning fra bl.a. Bankakademiet og Handelshøyskolen BI.
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Årets høydepunkter

09.02.11
4Q 2010: Tilbake til lønnsomhet

08.08.11
Porteføljekonto med forsikring lanseres 
for norske kunder

17.03.11
Utbetaling av returprovisjon til Actas 
Porteføljekonto-kunder for første gang

17.08.11
2Q 2011: Porteføljekonto utvides med 
enda en versjon

11.05.10
1Q 2011: Resultat på 10 millioner i 1. 
kvartal - og blir betydelig bedre i 2. kvartal

12.09.11
Porteføljekonto med pensjon lanseres 
for norske kunde

26.05.11
Dividend of NOK 0.10 paid to 
shareholders

20.09.11
Utbetalt 250 millioner til Actas kunder i 
Sverige for eiendomssalg i Sverige

06.06.11
Utbytte på kr 0,10 vedtas utbetalt 
aksjonærer

02.11.11
3Q 2011: Bedre inntjening i turbulente 
aksjemarkeder

13.06.11
Porteføljekonto med forsikring lanseres 
for svenske kunder
23.06.11
Brutto tegning på nesten 600 millioner i 
private equity-fond
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Ny kurs med solid fundament

2011 var et krevende år for Finanshuset Acta, men samtidig et år da vi la 
grunnlaget for en ny konsernstruktur - med fokus på personlig rådgivning av 
større kunder basert på et bredere spekter av finansielle tjenester.

Finanshuset Acta gikk i 2011 gjennom tidkrevende og kostbare omorganiseringer som 
virker inn på resultatet. Allikevel leverer konsernet forbedret lønnsomhet før man 
regner inn ekstraordinære kostnader. De faste inntektene er de høyeste noen sinne.

Vi har også gjennomført vellykkede eiendomssalg for våre kunder, 
eiendomsemisjoner i Norge og Sverige, gjort en spennende satsing på private equity 
og lansert et nytt annenhåndsmarked for unoterte aksjer. Investeringsmodellen 
Porteføljekonto ble i tillegg utvidet med to nye varianter.

Vi jobbet hardt i 2011 og vi oppnådde mye. Jeg er stolt over den innsatsviljen våre 
ansatte har vist i en turbulent periode. Samtidig må konsernet ta inn over seg at et 
datterselskap ikke har levd opp til regulators krav til virksomheten.

Vi vil sammen ta nye skritt videre i 2012. Fremover vil vi fokusere på personlig 
rådgivning til velstående privatpersoner og institusjonelle investorer. Samtidig bygger 
vi opp et bredt spekter av finansielle tjenester for å understøtte vårt tilbud til disse 
kundene – oppfølging av investeringer, meglertjenester, forsikringstjenester og 
ekspertise innen investeringsbanktjenester.
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Omlegging av forretningsmodeller og vellykkede satsinger
Finanshuset Acta har gjennom året beholdt sin sterke posisjon i markedet for spare- 
og investeringsløsninger. Vi har utviklet oss til å bli Nordens største uavhengig eide 
investeringsrådgiver, og vi har ambisjoner om å styrke denne posisjonen ytterligere.

Finanshuset Actas hovedfokus har i 2011 vært å bygge videre på forretningsmodellen 
som ble lansert i 2010, og som i større grad enn tidligere legger til rette for en mer 
stabil og forutsigbar inntektsstrøm. Våre kunder økte i løpet av 2011 beholdningen i 
ulike varianter av Porteføljekonto fra 7,3 til 10 milliarder kroner. Økningen i faste 
inntekter er et resultat av implementeringen av ny langsiktige forretningsmodeller.

Kundemidler under forvaltning har gått ned fra 67 milliarder kroner til 57 milliarder 
kroner i løpet av året. Nedgangen på 10 milliarder kroner er hovedsakelig et resultat 
av Sveriges største eiendomstransaksjon i 2010 som ble sluttført i 2011, hvor Actas 
kunder solgte eiendommer for drøyt syv milliarder svenske kroner.

Til tross for finanskrisen har eiendomsinvesteringene, som ble lansert i 2003, gitt 
meget god avkastning. Actas kunder har realisert en fortjeneste på rundt 1,3 milliarder 
svenske kroner, eller en avkastning på mellom 85 og 93 prosent, avhengig av om 
kundene er fra henholdsvis Norge eller Sverige. Finanshuset Acta var, sammen med 
andre, finansiell rådgiver i transaksjonen. Vi er glad for at mange av våre fornøyde 
kunder valgte å reinvestere deler av egenkapitalen i andre investeringsprodukter 
tilbudt av Finanshuset Acta. Spesielt Nordic Secondaries, et tilbud innenfor private 
equity, fikk en god mottakelse i markedet hvor våre kunder valgte å investere nesten 
600 millioner kroner.

Vi er også fornøyde med at våre corporate-finance-team alene tilrettela og 
gjennomførte to eiendomsemisjoner mot slutten av 2011 til tross for urolige markeder.

Krevende omgivelser og omorganisering
Etter et omskiftelig 2010 ble 2011 nok et år preget av usikkerhet og store svingninger 
på verdens børser. I løpet av sommeren ble krisen i eurosonen forsterket og lav vekst 
i verdensøkonomien fikk de fleste av verdens børser til å avslutte året i minus.

Disse urolighetene har naturligvis også påvirket avkastningen i noen av 
investeringsproduktene til Acta-kundene i 2011, i sær for investeringer som er 
eksponert mot euro. Andre investeringsprodukter har stått seg godt gjennom et tøft år. 
De fleste investorene har en lengre investeringshorisont og er godt posisjonert for en 
mulig oppgang i årene som kommer.

Marginpress og tøffere krav fra myndighetene har gjort at Finanshuset Acta og andre 
som driver finansrådgiving har vært nødt til å revurdere hvordan man forholder seg til 
kundene.

I 2011 besluttet styret i datterselskapet Acta Kapitalforvaltning AS å levere tilbake sine 
konsesjoner. Datterselskapet Acta Asset Management AS hadde stedlig tilsyn fra 
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Finanstilsynet i 2011. Etter dette har det vært en omfattende dialog mellom partene 
som kulminerte med at Finanstilsynet tilbakekalte Acta Asset Managements 
nødvendige tillatelser for å drive investeringstjenester. Styret i Acta Asset 
Management har uttrykt forståelse for en del av kritikken fra Finanstilsynet, men styret 
har vært uenig i tilsynets faktaforståelse på enkelte punkter og juridiske vurderinger. 
Styret i selskapet har derfor valgt å påklage vedtaket.

Vi må uansett konstatere at det er blitt vanskelig å drive individuell finansrådgivning 
mot kunder som har begrenset finansformue til investering. Siden Actakonsernet 
allerede hadde vurdert en strategisk reorganisering, valgte konsernet å bygge ned 
virksomheten i Acta Asset Management AS – og i Norge fokusere på det som nå blir 
Navigea Securities AS. I Sverige vil den operasjonelle virksomhetene fortsatt drives 
gjennom Acta Finans AB.

Den strategiske restruktureringen Actakonsernet nå gjennomgår har fokus på 
lønnsom vekst. Konsernet vil redusere sine årlige kostnader, både personellrelaterte 
og andre kostnader, med om lag 120 millioner kroner fremover.

Selv om man forventer at kundemidler under forvaltning vil reduseres i tiden som 
kommer, vil fokuset på større kunder og konsernets ambisjoner om å ta større del i 
verdikjeden øke inntjeningen samtidig som den regulatoriske risikoen reduseres.
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Finanshuset Acta utvider sitt tjenestetilbud fremover
I 2012 fortsetter arbeidet med å utvikle et ledende og uavhengig konsern som tilbyr 
finansielle tjenester. I tiden som kommer vil Actakonsernet fokusere på å tilby økt 
grad av service til de største kundene, samtidig som de mindre kundene vil bli tilbudt 
god og effektiv service gjennom investeringssentre.

Som en uavhengig finansiell aktør kan Finanshuset Acta tilby de 
investeringsprodukter som vi mener gir kundene de beste mulighetene for god 
avkastning.

Vi skal levere høyere kvalitet til større og mer krevende kunder, og vi skal tilby et 
bredere spekter av finansielle tjenester – oppfølging av investeringer, meglertjenester, 
forsikringstjenester og ekspertise innen investeringsbanktjenester.

Med en bredere virksomhet kan vi i større grad leve opp til kundenes behov og 
markedets nye spilleregler. Vi er godt rustet for fremtiden – til beste for kunder, 
medarbeidere og aksjonærer.

Med ønske om et godt investeringsår i 2012!

Med vennlig hilsen

Christian Tunge
konsernsjef (konstituert)
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Eurokrisen preget 2011

Etter et omskiftelig 2010 ble 2011 nok et år preget av usikkerhet og store 
svingninger på verdens børser. I løpet av sommeren ble krisen i eurosonen 
forsterket, og lav vekst i verdensøkonomien fikk de fleste av verdens børser til 
å avslutte året i minus.

De fleste av verdens aksjeindekser avsluttet året med negative tall, til tross for at de 
siste månedene av fjoråret bød på store innhentinger. Oslo Børs falt med 12 prosent 
og Stockholmsbørsen falt med 17 prosent. Flere vekstmarkedsindekser avsluttet også 
året i minus, til tross for en sterk vekst og balanse i statsfinansene for mange av 
landene i regionen. USA stod for den sterkeste utviklingen blant de større regionene 
med en svak oppgang på to prosent for S&P 500-indeksen.

Mot slutten av 2010 var forventningene til markedene høye. Flere av regionene sluttet 
i pluss, selv om de kjempet mot effektene av krisen i eurosonen. Men 
børsoppgangene fikk en brå stans. I løpet av sommeren 2011 kom det negative 
nyheter fra både europeisk og amerikansk økonomi som fikk investorer til å tvile på 
om markedene ville klare å hente seg inn.

Fornyet uro for svak vekst
Krisen i eurosonen pågikk i store deler av 2010, og kom ikke som noen overraskelse 
da den slo til med fornyet kraft sommeren 2011. Det viste seg at flere land hadde 
store problemer med å ta opp lån i markedet, og redselen for en ny bankkrise spredte 
seg raskt. På samme tid kom det nye nøkkeltall fra USA som fikk investorer til å tvile 
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og innta en negativ holdning. 

Krisen i eurosonen
I 2010 viste det seg at blant annet Hellas hadde store budsjettunderskudd. Dette 
skapte krisen i eurosonen som preget hele 2011. Uroen for at større land, som for 
eksempel Italia og Spania, skulle rammes av betalingsproblemer skapte 
spekulasjoner og uro for likviditetsproblemer lik problemene som oppstod under 
finanskrisen.

Eurosonens ledere har i løpet av 2011 kommet med stadig nye tiltak for å roe ned 
markedene, men det var først mot slutten av 2011 at disse tiltakene begynte å gi 
positive effekter. Gjennom økt mulighet for finansiering fra Den europeiske 
sentralbanken, lave renter og garantier om likviditet for europeiske banker, roet 
markedet seg. I de siste månedene av 2011 så vi sterke innhentinger på aksjebørser 
verden over.

Krevende amerikansk innhenting
Politiske utfordringer, nedgradering av kredittverdighet og uro for spredningseffekt fra 
krisen i eurosonen har preget det amerikanske markedet i løpet av 2011. Året startet 
godt, men ny statistikk fra boligmarkedet, arbeidsmarkedet og industriledernes syn på 
fremtiden overrasket negativt og førte til svingninger i markedet.

Forbrukerne står i fokus i den amerikanske økonomien. Forbruk står for omtrent 70 
prosent av den amerikanske verdiskapningen, og president Barack Obamas tiltak for 
å bedre blant annet arbeidsmarkedet, har gitt positive effekter. Den amerikanske 
sentralbankens løfte om lave renter frem til 2013 (senere revidert til 2014) ble tatt 
positivt imot, og i løpet av årets andre halvdel innhentet ledende indikatorer og børsen 
seg igjen.

Den arabiske våren
Mot slutten av 2010 og i hele 2011 har flere politiske protester i de arabiske landene i 
Nord-Afrika, samt den arabiske halvøyen, økt i omfang. Opprørene begynte i Tunisia 
mot slutten av 2010 og spredte seg videre til blant annet Egypt og Libya. 
Massedemonstrasjoner og blodige oppgjør på veien fra diktatur til demokrati har skapt 
turbulens i regionen. Situasjonen har tidvis økt usikkerheten rundt råvareprisenes 
utvikling. Oljeprisen holdt seg blant annet som følge av dette på omtrent 110 dollar 
fatet i løpet av store deler av året.

Selv om 2011 var et turbulent år og utfordringene i eurosonen ikke er løst, ser det ut 
til at vi får en global innhenting, og at vi nærmer oss normale vekstnivåer. Man 
forventer resesjon i Europa, men resten av verden, med vekstmarkedene i spissen, 
begynner nok en gang å få fart på veksten.
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Porteføljekonto – mot en ny fremtid for 
finans

2011 ble et år for foredling og utvikling av Finanshuset Actas Porteføljekonto. 
Etter introduksjonen i juni 2010 har mange av Actas beste kunder valgt denne 
investeringsmodellen. Nå tar vi satsingen på nye forretningsmodeller videre og 
tilbyr et nytt konsept som vi kaller Rådgiverkonto.

Finanskrisen, tøffere krav fra myndighetene og nye ønsker fra investorene har ført til 
at selskaper som bedriver finansiell rådgivning må forandre seg.

Megleravgiften for kjøp og salg av aksjer har sunket med over 90 prosent siden 1980-
tallet. Myndighetene har innført stadig strengere krav for dem som vil utøve 
uavhengig rådgivning. I tillegg gir investorene klare signaler om hvordan de ønsker å 
investere sine penger.

Tidligere har finansselskapenes inntekt i hovedsak kommet fra tegningshonorar som 
kundene har betalt ved hvert kjøp eller salg som gjøres. Disse honorarene har variert 
for de ulike produktene, og det har vært stilt spørsmål ved finansrådgiveres evne til å 
prioritere investorenes interesser fremfor egen inntjening.

På kort tid har finansverdenen endret seg radikalt og nye løsninger kreves.

Finanshuset Actas svar på utviklingen og myndighetenes krav ble en ny 
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investeringsmodell, Porteføljekonto. I 2010 ble denne modellen introdusert til våre 
kunder. I 2011 ble investeringsmodellen videreforedlet og bygd ut.

Kunden og rådgiver jobber mot samme målet – økt verdi av porteføljen.

Porteføljekonto er en investeringsmodell med månedlige forutsigbare avgifter. Med 
Porteføljekonto faller tegningshonoraret bort, nøytral investeringsrådgivning sikres 
med investeringsalternativer fra et nøytralt produktutvalg. Kunder som velger 
Porteføljekonto vil også motta returprovisjon fra fondsforvaltere.

Finanshuset Acta har siden juni 2010 lansert tre varianter av Porteføljekonto som 
dekker ulike investorers behov.

Porteføljekonto
Porteføljekonto passer for kunder som vil sikre seg nøytral rådgivning og velge 
investeringsalternativer fra et nøytralt produktutvalg.

Kunder med Porteføljekonto betaler en månedlig forutsigbar avgift og kan fritt gjøre 
endringer innenfor Actas produktutvalg.

Det viktigste i Porteføljekonto er tilgang til finansielle tjenester. I tillegg får investor en 
autorisert rådgiver som gir tett oppfølging av investeringene. Investor får en tilpasset 
investeringsportefølje med utgangspunkt i planer for fremtiden og ønsker om risiko og 
avkastning.

Med Porteføljekonto har Acta innført en lønnsmodell som sikrer at kunden får de 
beste rådene. Lønnen til rådgiveren øker bare når kundens portefølje stiger i verdi og 
rådgiver tjener ikke mer på å velge ett produkt fremfor et annet.

Porteføljekonto passer best for investorer som foretar endringer i porteføljen i løpet av 
året.

Porteføljekonto med forsikring
Tradisjonelt blir investeringer som gir avkastning gevinstbeskattet ved realisasjon. I 
Porteføljekonto med forsikring betales skatten først når gevinsten tas ut av 
forsikringskontoen, det er selve uttaket fra konto som bestemmer 
realisasjonstidspunktet. Dermed utsetter investor skattebelastningen og gis et større 
beløp til rådighet for investeringer.

Investorer med tap på investeringer kan flytte disse inn i Porteføljekonto med 
forsikring, med den fordel at foreløpige tap reduserer skattebelastningen i 
inneværende år. Fremtidig verdistigning vil således forbli skattefri inntil beløpet tas ut 
fra Porteføljekonto med forsikring. Tilsvarende vil et eventuelt tap i Porteføljekonto 
med forsikring først bli realisert ved uttak.

Porteføljekonto med forsikring er et unikt produkt i Norden. Investor kan ha opptil 80 
prosent alternative investeringer i eiendom, shipping, infrastruktur og private equity-
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porteføljer i forsikringen. Alle produktene som Finanshuset Acta tilbyr, men også 
produkter fra andre leverandører, kan flyttes inn i forsikringen.

Porteføljekonto med pensjon
Høsten 2011 lanserte Finanshuset Acta Porteføljekonto med pensjon (PKP). Med 
denne pensjonssparingen velger investor fritt blant Actas kvalitetssikrede fond. 
Underveis i pensjonssparingen vil en rådgiver vurdere om pensjonsmidlene er 
plassert i de riktige fondene.

Porteføljekonto med pensjon gir investor mulighet til å flytte pensjonen til fond som 
har dokumentert god avkastning. Utvalget er håndplukket av Finanshuset Actas 
eksperter.

Det finnes flere tusen verdipapirfond. Derfor er det viktig å analysere 
fondsforvalternes prestasjoner før man investerer. Actas fondseksperter hjelper med 
å finne fond som har forutsetninger for å gi god avkastning på investorenes 
pensjonsmidler.
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Bruttomargin
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Egenkapitalrentabilitet
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Driftsmargin
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Fortjeneste per aksje (NOK)
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Bokført egenkapital per aksje
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Utbetalt utbytte per aksje
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Hovedtall segment
(MNOK) 2011 2010
Brutto nytegning
Wealth Management 3 367 2 850
Markets 67 0
Other 0 0
Sum 3 434 2 850
Kundemidler under forvaltning
Wealth Management 56 900 66 987
Markets 0 0
Other 0 0
Sum 56 900 66 987
Inntekter
Wealth Management 333 280
Markets 156 148
Other 0 0
Sum 489 428
Driftsresultat
Wealth Management -67 -109
Markets 105 114
Other -109 -32
Sum -71 -27
Årets resultat
Wealth Management -69 -92
Markets 75 102
Other -78 -29
Sum -72 -19
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Brutto nytegning
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Kundemidler under forvaltning
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Ant. daglige ledere, rådgivere og 
meglere
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Antall kunder
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Wealth Management

Wealth Management, eller formuesforvaltning, er en disiplin innen finansrådgivning 
som er tilpasset investorers høyeste krav til investeringsalternativer, finansiell 
planlegging og rådgiving innen skatt, forsikring og juss.

Finanshuset Acta har mer enn 20 års erfaring med å gi råd til investorer i Norden. 
Disse årene har lært oss at det er lurt å ha ulike strategier for investeringer og 
porteføljer, og de riktige verktøyene for å tilpasse porteføljene til ulike situasjoner i 
markedet.

Skiftningene i markedet de siste årene har vært dramatiske, men noe står fast. Vi tror 
at investorens fremtidsplan fortsatt skal være den viktigste føringen for hvordan 
porteføljene bygges.

Finanskrisen i 2008 resulterte i skjerpede krav til finansiell rådgivning. Det ble stilt 
spørsmål ved gjeldende sannheter om økonomi og investering. Myndighetene stiller 
stadig strengere krav til investorbeskyttelse gjennom regulatoriske endringer.

Avanserte investorer stiller også større krav – til investeringsprodukter, til tjenestene 
og til bredden i investeringsrådgivningen.
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Finanshuset Actas Wealth Management-tjeneste er bygd opp for å dekke behovene til 
våre mest sofistikerte kunder. Kundene som mottar disse tjenestene er ofte 
formuende privatpersoner, bedrifter eller stiftelser.

Disse kundene ønsker rask tilgang på informasjon, de vil ha objektivitet, sertifiserte 
rådgivere og transparente produkter og tjenester. Dette er nå naturlige krav som 
stilles til aktører innen investeringsrådgivningsbransjen.

Investeringshorisonten for de mest avanserte kundene er ofte lengre enn for den 
jevne sparer. Dette har innvirkning på hvilke investeringsprodukter porteføljen settes 
sammen av.

En lengre investeringshorisont kan ofte gi muligheter for plasseringer i avanserte 
instrumenter med en høyere risiko – og en høyere forventet avkastning.

Kunder innen Wealth Management følges opp av et team av Finanshuset Actas mest 
erfarne rådgivere. De finner ut hva som virkelig er viktig for en investor og utvikler 
ulike strategier for å nå disse målene. Det handler om å planlegge systematisk slik at 
porteføljen jobber for at investoren skal kunne leve den ønskede livsstilen.

Grundige prosesser avdekker hva investor virkelig vil i livet, fra og med nå og inn i 
pensjonsalderen. Hvilke utbytter og avkastning må til hvert år? Til hvilken risiko? Og 
ikke minst – hvilke type bransjer og instrumenter syns investor er spennende?

Optimalisering av større porteføljer krever innsikt i mye mer enn finansielle 
instrumenter. Tjenester innen en rekke avanserte fagfelt kobles sammen for å gi de 
beste forutsetningene for god forvaltning og en stabil avkastning på 
investeringsmidlene. Finanshuset Acta har knyttet til seg ledende eksperter innen 
skatt, juss og forsikring.

Investorer innen dette segmentet får tilgang til de siste investeringstrendene og 
oppdateringer på hva som skjer på verdens markeder gjennom sertifiserte rådgivere, 
investorseminarer, kundeaviser, nettpresentasjoner og nyhetsbrev.

Vi i Finanshuset Acta tror at det er vår evne til å se hele kunden og alle aspekter ved 
kundens økonomi som gjør tjenester innen Wealth Management til et av våre største 
konkurransefortrinn.
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En foretrukket leverandør av 
investeringstjenester

I 2011 ble det satset ytterligere innenfor segmentet Markets.

Segmentet Markets inkluderer Actakonsernets aktiviteter innenfor corporate finance, 
institusjonelt salg, produktutvikling, arrangering av prosjekter, selskaper og 
strukturerte produkter, samt administrasjon av kundenes investeringsporteføljer.

Selskapet Navigea Securities AS har ansvaret for konsernets virksomhet innenfor 
segmentet Markets. Segmentet har vært gjenstand for en betydelig satsing i løpet av 
2011, hvor både antall ansatte og inntektene har økt i forhold til 2010.

Markets-segmentet skal skape, ivareta og omsette instrumenter og porteføljer for å gi 
kunden merverdi og god risikojustert avkastning, og jobber aktivt for å bli en 
foretrukket leverandør av ulike investeringstjenester.

Tilrettelegging
Selskapet Navigea Securities, som tilbyr aktiviteter innenfor segmentet Markets, har 
et dedikert corporate finance-team som tilbyr et bredt spekter av finansielle tjenester. 
Teamet jobber blant annet med tilrettelegging og utvikling av investeringsprosjekter 
som tilbys Navigea Securities' kunder.

Navigea Securities har inngått mandatavtaler med samtlige av eiendomsporteføljene 
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til Actas kunder, og er godt posisjonert når disse investeringene nærmer seg 
realisering i henhold til selskapenes mandater. Acta har i 2011 for første gang stått 
som enearrangør i to eiendomsemisjoner i Norge og Sverige, hvor det ble hentet inn 
henholdsvis 19 millioner kroner og 36 millioner svenske kroner.

Selskapet gjennomfører også forhandlinger med banker og andre finansielle långivere 
for innhenting av fremmedkapital til prosjektene.

Bedre rapportering
Innenfor segmentet Markets jobbes det også mot en tettere og bedre rapportering på 
utviklingen til de eksisterende investeringsporteføljene. Investment Management-
avdelingen i Navigea Securities har ansvar for styrerepresentasjon, oppfølging av 
investeringsporteføljene på daglig basis, og informasjonskoordinering og 
presentasjoner for rådgiverne.

Videreutvikling
Segmentet Markets vil videreutvikles ytterligere i tiden som kommer, og på den måten 
være rustet til å ta en større andel av verdiskapingen som skjer innenfor 
produktutvikling, administrasjon av investeringsporteføljer og corporate finance 
fremover.

Ansatte i Navigea Securities har bred internasjonal erfaring og jobber etter 
internasjonale standarder for å sikre selskapets kunder den trygghet og profesjonalitet 
som man forventer av en ledende finansiell aktør.
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Aksjonærforhold

Børsnotering
Aksjene i Acta Holding ASA ble notert på SMB-listen ved Oslo Børs den 16. juli 2001. 
Selskapet har inngått i Oslo Børs Hovedindeks OSEBX fra 1. januar 2004 og fra 
oktober 2004 i “OB Match”-listen, etter at Oslo Børs erstattet den tidligere 
bransjeinndelingen av selskapene med inndeling etter likviditet. Nest etter de 25 
største selskapene på OBX-listen, består “OB Match”-listen av de mest likvide 
selskapene. Ett av kriteriene er at det er minimum 10 handler i aksjen per dag. Antall 
Acta-aksjer omsatt på Oslo Børs i 2011 var 99 millioner, hvilket gir en 
omløpshastighet på 0,4. Det har i 2011 i gjennomsnitt vært handlet 0,4 millioner 
aksjer fordelt på 45 handler per dag i Acta Holding ASA. En av de største 
enkelttransaksjonene foretatt i løpet av 2011, var kjøpet av 6,5 millioner aksjer gjort 
av Perestroika AS, hvilket plasserer Perestroika AS som selskapets nest største 
aksjonær. Selskapet følger Oslo Børs' anbefaling om rapportering av IR-informasjon 
hvor det blant annet settes krav relatert til informasjon som skal være tilgjengelig på 
selskapets nettsider.

Aksjekapital og aksjer
Acta Holding ASA hadde per 31. desember 2011 en aksjekapital på 46,4 millioner 
kroner, fordelt på 257 530 750 millioner aksjer, hver pålydende 0,18 kroner.
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Fullmakt til å utstede aksjer
Generalforsamlingen i Acta Holding ASA har gitt selskapets styre fullmakt til 
utstedelse av nye aksjer. Fullmakten er gitt i generalforsamling den 25. mai 2011 og 
gjelder utstedelse av inntil 25,5 millioner aksjer, pålydende NOK 0,18. Fullmakten 
gjelder frem til dato for neste generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2012.

Styret i Acta Holding ASA har i løpet av 2011 ikke benyttet seg av denne fullmakten.

Fullmakt til å erverve egne aksjer
Generalforsamlingen i Acta Holding ASA har gitt selskapets styre fullmakt til å erverve 
egne aksjer. Fullmakten er gitt i generalforsamling 25. mai 2011 og gjelder erverv av 
inntil 25,5 millioner aksjer, pålydende NOK 0,18, innenfor et prisintervall på NOK 1 til 
NOK 100. Fullmakten gjelder frem til dato for neste generalforsamling, likevel ikke 
lenger enn til 30. juni 2012.

Styret i Acta Holding har kjøpt totalt 125 000 egne aksjer til en gjennomsnittkurs på 
2,88 kroner per aksje. Aksjene ble i sin helhet allokert til ansatte som har utøvd 
aksjeopsjoner den 18. februar 2011.

Opsjoner
Styret i Acta Holding ASA tildelte i 2009 utvalgte medlemmer av konsernledergruppen 
aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram lansert i 2008. Dette 
opsjonsprogrammet ble i 2009 besluttet erstattet med et nytt som omfatter samtlige 
ansatte i konsernet. Ordningen er en del av et langsiktig incentivprogram for 
medarbeiderne i Acta som både skal bidra til å skape gode resultater og bidra til å 
tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende. På vedtakstidspunktet for 
årsregnskapet er det utestående totalt 6,184 millioner aksjeopsjoner hvorav ledende 
ansatte besitter henholdsvis 622 tusen aksjeopsjoner. Tildelingene er i henhold til 
fullmakt gitt av generalforsamlingen 30. april 2008, 6. mai 2009, 11. mai 2010 og 25. 
mai 2011.

Opsjonene tildelt i 2008, som fremdeles var utestående ved inngangen til året, forfalt 
alle i løpet av 2011 uten at innløsning skjedde. Innløsningskursene for opsjonene er 
kr 2,07 for opsjonene tildelt i mars 2009, kr 3,91 for opsjonene tildelt i oktober 2009, kr 
3,38 for opsjonene tildelt i februar 2010, kr 2,46 for opsjonene tildelt i august 2010, kr 
2,86 for opsjonene tildelt i oktober 2010, kr 3,14 for opsjonene tildelt i februar 2011, kr 
3,66 for opsjonene tildelt i mai 2011, kr 2,14 for opsjonene tildelt i august 2011, kr 
1,15 for opsjonene tildelt i november 2011 og kr 1,10 for opsjonene tildelt i februar 
2012. Innløsningskursen for opsjonene skal reduseres med akkumulert utbetalt 
utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt. Utbytte for 2007, utbetalt etter 
tildelingstidspunktet i 2008, var kr 2,55 per aksje. Det ble ikke betalt utbytte for 
regnskapsårene 2008 og 2009. Utbytte for regnskapsåret 2011 ble av 
generalforsamlingen i Acta Holding ASA vedtatt til kr 0,10 per aksje. Av 
aksjeopsjonene tildelt i mars 2009 kan inntil 50 prosent innløses i 2011 og inntil 50 
prosent innløses i 2012, i begge år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjonene som 
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ble tildelt i oktober 2009, februar 2010, august 2010 og oktober 2010 kan innløses 
med 100 prosent i henholdsvis 2011 og 2012, i begge år innenfor bestemte perioder. 
Aksjeopsjoner som ble tildelt i februar og mai 2011 kan for primærinnsidere og en 
definert gruppe av andre ansatte innløses med 1/3 i 2012, 1/3 i 2013 og 1/3 i 2014, i 
alle år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjoner tildelt øvrige ansatte i februar 2011 
og senere kan innløses med 100 prosent innenfor en bestemt periode i 2013 og 2014.

Acta Holding ASA hadde per 31. desember 2011 ikke utstedt andre finansielle 
instrumenter enn omtalte aksjeopsjoner som kan medføre krav om utstedelse av nye 
aksjer.

Kursutvikling
Aksjekursen var ved utgangen av året kr 1,21, hvilket priset selskapet til 312 millioner 
kroner. Gjennom 2011 har høyeste og laveste omsetningskurs vært henholdsvis kr 
3,78 og 1,11. Kursen ved utgangen av 2010 var til sammenligning kr 2,32. Dette gir 
en kursnedgang på 48 prosent i 2011. Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX) sank i 
samme periode med 12 prosent, mens finansindeksen (OSE40) opplevde en 
tilbakegang på 16 prosent.

Figuren over viser kurs- og omsetningsutvikling for aksjene i Acta Holding ASA fra 1. 
januar til 31. desember 2011 sammenlignet med hovedindeksen og finansindeksen 
på Oslo Børs.

Egenhandel
Ansatte som normalt har innsyn i eller arbeider med investeringstjenester eller 
forvaltning av finansielle instrumenter for foretaket, eller for foretaket sine kunders 
regning, er omfattet av egenhandelsreglene som er regulert i verdipapirhandellovens 
kapittel 8. Acta er avhengig av å ha et svært ryddig forhold til finansmarkedet og 
tilsynsmyndigheter, og ledelsen har besluttet at samtlige ansatte i Actakonsernets 
verdipapirforetak Acta Asset Management AS og Navigea Securities AS, i tillegg til 
Acta Finans AB, med enkelte få unntak for støttefunksjoner som ikke har innsyn i 
investeringstjenester, skal være omfattet av disse reglene. Selskapet har utarbeidet 
regler for hvordan de ansatte skal opptre i forhold til verdipapirmarkedet.

Innsidereglement
Acta Holding ASA har klare regler som regulerer ansattes og tillitsvalgtes, samt 
nærståendes transaksjoner i verdipapirer utstedt av Acta Holding ASA. Reglene setter 
klare rammer for både hvordan handlene kan skje og i hvilke perioder handel i 
verdipapirer utstedt av Acta Holding ASA er tillatt.

Utbyttepolitikk
Selskapets utbyttepolitikk er uendret fra 2010 og tar sikte på å utbetale en høyest 
mulig andel av resultatet etter skatt som utbytte, hensyntatt lovkrav og behov for 
soliditet og likviditet. Styret i Acta Holding ASA har foreslått overfor selskapets 
generalforsamling at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2011.

Aksjonærer
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Actas eiere består av institusjonelle eiere, ulike investorer og en hovedeier som har 
en konsulentavtale tilsvarende 50 prosent av et årsverk med Acta Holding ASA. Actas 
største aksjonær, styreformann Alfred Ydstebø og nærstående, eier gjennom 
investeringsselskapet Coil Investment Group AS og Wunderlich Securities Inc. i 
overkant av 14 prosent av aksjene. De 20 største aksjonærene eide ved årsskiftet til 
sammen 57 prosent av selskapets aksjer. Acta Holding ASA hadde per 31. desember 
2011 3 417 aksjonærer, en nedgang på 355 fra året før. Antall utenlandske 
aksjonærer har blitt redusert fra 177 til 175. Antallet norske aksjonærer er redusert fra 
3 595 til 3 242. En oversikt over de 20 største aksjonærene per 31.12.11 er vist i 
tabellen nedenfor.
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Aksjonærer sortert etter antall aksjer pr. 31.12.11

Antall aksjer Eierandel
Coil Investment Group AS 35 068 547 13,62 %
Perestroika AS 19 366 462 7,52 %
Ludvig Lorentzen AS 15 407 000 5,98 %
Best invest AS 12 808 707 4,97 %
Bjelland Trading AS 9 915 000 3,85 %
Mons Holding AS 9 266 620 3,60 %
Sanden AS 7 500 000 2,91 %
IKM Industri-Invest AS 5 519 458 2,14 %
Tenold Gruppen AS 5 381 134 2,09 %
Tveteraas Eiendom AS 4 000 000 1,55 %
Morgan Stanley & Co. Int. 2 970 000 1,15 %
Goldman Sachs Int. 2 727 294 1,06 %
Lani Development AS 2 583 600 1,00 %
International Oilfield Services AS 2 500 000 0,97 %
Silvercoin Industries AS 2 360 509 0,92 %
Wenaas Kapital AS 2 250 000 0,87 %
Nordnet Bank AB 2 123 129 0,82 %
Steinar Lindberg AS 2 100 000 0,82 %
Extellus AS 2 000 000 0,78 %
Wunderlich Securities Inc. 1 916 400 0,74 %
Sum 20 største aksjonærer 147 753 860 57,38 %
Sum øvrige aksjonærer 109 766 890 42,62 %
Totalt antall aksjer 257 530 750 100,00 %

Utenlandsandel
Ved utgangen av 2011 utgjorde den totale utenlandsandelen 22,8 millioner aksjer 
eller 8,9 prosent, fordelt på 175 aksjonærer. Ved utgangen av 2010 var andelen til 
sammenligning 34,6 millioner aksjer eller 13,4 prosent, fordelt på 177 aksjonærer, 
mens andelen ved utgangen av 2009 var 12,8 prosent utenlandsandel. En oversikt 
over fordeling per land er gitt i tabellen nedenfor.

Bostedsland Aksjer Prosent Aksjonærer Prosent
Norge 234 948 076  91,23 3 242 94,88 %
Storbritannia 7 443 396 2,89 22 0,64 %
Sverige 4 706 746 1,83 77 2,25 %
USA 4 251 962 1,65 19 0,56 %
Danmark 2 602 741 1,01 13 0,38 %
Sveits 1 250 469 0,49 5 0,15 %
Luxenborg 837 593 0,33 1 0,03 %
Monaco 500 000 0,19 1 0,03 %
Tyskland 375 452 0,15 4 0,12 %
Belgia 342 245 0,13 8 0,23 %
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Frankrike 54 500 0,02 3 0,09 %
Finland 53 100 0,02 3 0,09 %
Nederland 50 646 0,02 5 0,15 %
Italia 32 000 0,01 1 0,03 %
Portugal 20 000 0,01 1 0,03 %
Guernsey 16 525 0,01 2 0,06 %
Spania 16 000 0,01 4 0,12 %
Thailand 13 888 0,01 1 0,03 %
Andre 15 402 0,01 5  0,15 %
Sum 257 530 750 100,00 3 417 100,00 %

Finansiell kalender for 2012
Kvartalspresentasjonene avholdes i Oslo, mens generalforsamlingen avholdes i 
Stavanger. Alle presentasjoner er åpne og overføres på Internett.

09.05.12 Delårsrapport første kvartal 2012
23.05.12 Ordinær generalforsamling
15.08.12 Delårsrapport andre kvartal 2012
07.11.12 Delårsrapport tredje kvartal 2012

 

Investorkontakt
Acta ønsker å opprettholde og videreutvikle selskapets gode kontakter og ha en åpen 
dialog med alle aktører i kapitalmarkedene. Investor Relations-funksjonen utøves av 
selskapets IR-ansvarlig Jo-Inge Fisketjøn og konstituert finansdirektør Morten 
Flørenæss. Kontaktopplysninger er gitt nedenfor:

E-post: jo-inge.fisketjon@acta.no, tlf. 21 00 33 49
E-post: morten.florenass@acta.no, tlf. 21 00 33 80

Internett
Actas delårsrapporter, delårspresentasjoner, årsrapporter, børsmeldinger, oppdaterte 
aksjonæroversikter m.m. legges fortløpende ut på www.acta.no.
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Eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling
“Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse” ble første gang utgitt 7. 
desember 2004 av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). NUES 
vurderer årlig, på bakgrunn av endringer i lover og regler og de erfaringer som gjøres 
ved bruk av anbefalingen, behovet for oppdatering av den norske anbefalingen. 
Reviderte anbefalinger ble presentert 8. desember 2005, 28. november 2006, 4. 
desember 2007, 21. oktober 2009 og 21. oktober 2010 med tilhørende mindre 
endringer og presiseringer av 20. oktober 2011. Finanshuset Acta vil rapportere i 
henhold til den til enhver tid gjeldende anbefaling og redegjøre for hvordan konsernet 
har innrettet seg i forhold til anbefalingens enkelte punkter. I de tilfeller hvor Acta 
avviker fra anbefalingen, kommenteres dette særskilt. Nedenfor følger en 
gjennomgang av anbefalingen.

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
Styret i Acta Holding ASA vil innrette seg etter anbefalingen om eierstyring og 
selskapsledelse på alle vesentlige områder. Konsernet har utarbeidet retningslinjer for 
samfunnsansvar, etiske retningslinjer, retningslinjer for håndtering av 
interessekonflikter samt interne retningslinjer for egenhandel og innsidehandel. 
Retningslinjene beskriver lover og regler som gjelder for alle ansatte, vikarer og 
tillitsvalgte, både internt og overfor konsernets interessegrupper. De etiske 
retningslinjene tar utgangspunkt i Finanshuset Actas verdigrunnlag som er styrende 
for all virksomhet i konsernet. Virksomheten i Acta baserer seg på følgende verdier: 
kompetanse, integritet og energi. De etiske retningslinjene er klart kommunisert i 
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organisasjonen og definerer hva som er ønsket og uønsket opptreden. 
Retningslinjene som omhandler samfunnsansvar, omhandler Actakonsernets ansvar 
for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten.

2. Virksomhet
Finanshuset Actas visjon er å skape et ledende nordisk finanshus. Forretningsideen 
er å gi våre kunder god avkastning på investeringene deres. Vedtektene til Acta 
Holding ASA er gjengitt i sin helhet i årsrapporten.

3. Selskapskapital og utbytte

Egenkapital
Konsernets egenkapital per 31.12.11 var på kr 235 millioner, hvilket utgjorde 48 
prosent av totalkapitalen. Acta har en forretningsmodell som krever lav kapitalbinding, 
noe som også bekreftes ved at investeringsbehovet er lavt ved organisk vekst. Styret 
vurderer til enhver tid selskapets behov for soliditet i lys av selskapets mål, strategi og 
risikoprofil.

Utbyttepolitikk
Selskapets utbyttepolitikk er uendret fra 2010, hvilket innebærer at selskapet vil føre 
en utbyttepolitikk hvor en høyest mulig andel av resultatet etter skatt utbetales som 
utbytte, hensyntatt lovkrav og behov for tilfredsstillende soliditet og likviditet. Styret i 
Acta Holding ASA har for regnskapsåret 2011 foreslått at det ikke betales utbytte. 
Utbyttepolitikken er også presentert i kapittelet Aksjonærforhold.

Kapitalforhøyelse
Generalforsamlingen i Acta Holding ASA har gitt selskapets styre fullmakt til å utstede 
inntil 25,5 millioner nye aksjer, hvilket representerer cirka 10 prosent av utestående 
aksjer. Fullmakten er gitt ut fra et ønske om økt fleksibilitet i forhold til eventuelle 
emisjoner mot strategiske samarbeidspartnere eller finansielle investorer, som en 
fullmakt til bruk ved kapitalbehov, som betaling ved eventuelle oppkjøp eller til bruk for 
utstedelse av opsjoner eller tildeling av aksjer, opsjoner og/eller tegningsretter til 
ledende ansatte og nøkkelpersonell m.v. Fullmakten gjelder frem til dato for neste 
generalforsamling, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2012. Styret har i 2011 tildelt alle 
ansatte aksjeopsjoner i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen. Styret i Acta 
Holding ASA har i løpet
av 2011 ikke utstedt aksjer under fullmakt gitt av selskapets generalforsamling den 
25. mai 2011.

På ordinær generalforsamling foreslås det at selskapets styre gis en ny fullmakt til å 
utstede inntil 25,5 millioner nye aksjer, med gyldighet til neste ordinære 
generalforsamling, men som uansett utløper senest den 30. juni 2013, og som fortsatt 
er på maksimalt 10 prosent av utestående aksjer.

Tilbakekjøp av aksjer
Generalforsamlingen i Acta Holding ASA har gitt selskapets styre fullmakt til å erverve 
egne aksjer. Fullmakten er gitt i generalforsamling 25. mai 2011 og gjelder erverv av 
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inntil 25,5 millioner aksjer pålydende NOK 0,18, innenfor et prisintervall på NOK 1 til 
NOK 100. Fullmakten er begrunnet med at slike fullmakter er vanlige i store 
børsnoterte selskaper og gir mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og 
mekanismer som allmennaksjeloven foreskriver, samt at det gir selskapet en mulighet 
til å optimalisere dets kapitalstruktur. Fullmakten er også gitt for at selskapet skal 
kunne benytte egne aksjer som vederlag i tilfelle oppkjøp, til oppfyllelse av 
opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelpersonell m.v. Fullmakten gjelder frem 
til dato for neste generalforsamling, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2012. På 
ordinær generalforsamling foreslås denne erstattet med en ny fullmakt med gyldighet 
til neste ordinære generalforsamling, men som uansett utløper senest den 30. juni 
2013, og som fortsatt er på inntil 25,5 millioner aksjer.

Styret i Acta Holding ASA har i 2011 kjøpt totalt 125 000 egne aksjer til en 
gjennomsnittskurs på 2,88 kroner per aksje. Aksjene ble i sin helhet allokert til ansatte 
som har utøvd aksjeopsjoner den 18. februar 2011.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående
Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved 
selskapets generalforsamling. Likebehandling av aksjonærer har også vært sikret ved 
at alle kapitalutvidelser etter børsnotering i 2001 har skjedd med fortrinnsrett for 
eksisterende aksjonærer. De eneste unntakene har vært ved rettede emisjoner mot 
ansatte samt kapitalutvidelsen som skjedde i forbindelse med selskapets kjøp av 
investeringsrådgivningsselskapet Axir ASA. Ved emisjoner rettet mot ansatte har 
imidlertid alle ansatte fått delta på like vilkår, uavhengig av posisjon i 
selskapet. Dersom selskapets styre vedtar kapitalforhøyelser med fravikelse av 
fortrinnsretten for eksisterende aksjonærer på bakgrunn av fullmakt gitt av 
generalforsamlingen, skal begrunnelsen offentliggjøres i børsmelding i forbindelse 
med kapitalforhøyelsen.

Fullmakten vedrørende erverv av egne aksjer gir styret handlefrihet i forhold til på 
hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje. Transaksjoner i egen aksje i 
2011, som omtalt tidligere, ble foretatt på Oslo Børs. Alle datterselskaper er eid 100 
prosent, og det er således ikke interessekonflikter med minoritetsaksjonærer. Acta 
Holding ASA inngikk 1. august 2009 en konsulentavtale med styreleder Alfred 
Ydstebø tilsvarende 35 prosent av et årsverk. I en periode frem til konsernet har 
ansatt ny konsernsjef ble denne i februar 2012 utvidet til 50 prosent av et årsverk. For 
2011 er det kostnadsført kr 735 000 eksklusive merverdiavgift i henhold til denne 
avtalen. Avtalen kan sies opp med én måneds varsel. Utover dette har det ikke vært 
vesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere, styret eller ledelsen. 
Potensielle interessekonflikter mellom styret og disse gruppene blir styrebehandlet.

5. Fri omsettelighet
Selskapet har ingen eier- eller omsetningsbegrensninger for selskapets aksjer.

6. Generalforsamling
Gjennom generalforsamlingen er aksjonærene sikret deltakelse i organet som er den 

Side 13 av 28



52

øverste myndighet i selskapet og hvor selskapets vedtekter vedtas. Styret vil legge til 
rette for at flest mulig aksjonærer kan utøve sine eierrettigheter ved å delta på 
selskapets generalforsamling.

Innkalling
Generalforsamlingen blir avholdt innen juni måned hvert år. I 2012 er datoen fastsatt 
til 23. mai. Innkalling og saksdokumenter til ordinære og ekstraordinære 
generalforsamlinger er uten unntak sendt aksjonærene med minimum 21 dagers 
varsel. Styret tar også sikte på å gjøre valgkomiteens innstilling tilgjengelig minst 21 
dager før generalforsamlingen. Selskapets finanskalender blir offentliggjort både i 
børsmelding, på Actas internettsider og i selskapets årsrapport. Styret legger vekt på 
at saksdokumentene inneholder all nødvendig informasjon, slik at aksjonærene kan ta 
stilling til alle saker som skal behandles. Årsrapporten blir kun publisert elektronisk. 
Aksjonærer som ønsker, kan uten kostnad få tilsendt en fysisk utgave av årsrapporten 
ved forespørsel. Generalforsamlingen holdes, i henhold til selskapets vedtekter, 
vanligvis i Stavanger.

Deltakelse
Selskapets vedtekter fastslår at påmeldingsfristen ikke kan utløpe tidligere enn fem 
dager før avholdelse av generalforsamlingen og at retten til å delta og stemme på 
generalforsamlingen bare kan utøves for aksjer når aksjevervet er innført i 
aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen. Det inviteres til at 
aksjeeiere kan stemme ved fullmakt og det legges til rette for at fullmaktene knyttes til 
hver enkelt sak som behandles. Fullmaktsskjema vedlegges innkallingen hvor man 
også kan gi instrukser om stemmegivning knyttet til det enkelte punkt som skal 
behandles. Styrets leder vil kunne stemme for aksjeeiere som fullmektig dersom dette 
er ønskelig. Da valgkomiteens forslag på kandidater til de ulike vervene i selskapets 
organer baserer seg på de egenskaper som allerede er representert i styret blant 
medlemmer som ikke er på valg, og forsøker å komplettere disse med medlemmer 
med ønsket erfaring og kompetanse, mener styret at forslagene fra valgkomiteen bør 
stemmes over samlet og ikke enkeltvis. Som hovedregel er styreleder, ledelsen, 
inklusiv konsernsjef, lederen av valgkomiteen og revisor til stede. 
Generalforsamlingen har de senere årene blitt ledet av uavhengig møteleder. I 2011 
ble generalforsamlingen avholdt 25. mai, og 26 prosent av den samlede kapital var 
representert. Generalforsamlingsprotokollen gjøres tilgjengelig på selskapets 
internettside snarest mulig og senest innen 15 dager etter generalforsamlingen er 
avholdt.

7. Valgkomité
I ordinær generalforsamling 31. mars 2005 ble det vedtektsfestet at Acta Holding ASA 
skal ha en valgkomité i henhold til anbefaling til eierstyring og selskapsledelse. I 
henhold til retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen er valgkomiteens oppgaver 
bl.a. å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer og 
godtgjørelse til disse. Komiteen skal bestå av tre til fem medlemmer med en 
funksjonstid på to år. Alle medlemmene og leder for komiteen blir valgt av 
generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtar komiteens godtgjørelse etter 
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innstilling fra valgkomiteen.

Komiteen består av Ulf-Einar Staalesen (leder), Jan Petter Collier (medlem) og 
Steinar Olsen (medlem). Alle medlemmene av komiteen anses som uavhengig av 
styret og ledende ansatte. Administrerende direktør eller andre ledende ansatte er 
ikke medlemmer av valgkomiteen. Sammensetningen av valgkomiteen tar sikte på å 
balansere flere hensyn, blant annet vektlegges prinsipper om uavhengighet og 
habilitet i forholdet mellom komiteen og de som skal velges. Valgkomiteens 
uavhengighet fra styret og ledelsen i selskapet tilsier at innstilling av medlemmer til 
valgkomiteen overfor generalforsamlingen bør foretas av valgkomiteen selv. Frist for å 
gi innspill på kandidater til styret og valgkomité er 31. desember 2012 og gjøres ved å 
ta kontakt med Acta Holding ASA ved valgkomiteen, Postboks 120, 4001 Stavanger. 
Valgkomiteens innstilling av medlemmer sendes normalt ut sammen med innkallingen 
til generalforsamlingen. Vedtak om valgkomiteens sammensetning skjer med simpelt 
flertall.

8. Bedriftsforsamling og styret – sammensetning og uavhengighet

Bedriftsforsamling
Actakonsernet har nær 300 fast ansatte, og majoriteten av disse var per 31. 
desember 2011 ansatt i verdipapirforetaket Acta Asset Management AS, 
datterselskap av morselskapet Acta Holding ASA. Imidlertid er antallet ansatte der 
under 200, slik at det ikke er krav om bedriftsforsamling.

Styret
Styret i Acta Holding ASA består av syv medlemmer, og har i dag følgende 
sammensetning: Alfred Ydstebø (styrets leder), Stein Aukner (styrets nestleder), Ellen 
M. Henrichsen, Harald Sig. Pedersen, Pia Gideon, Merete Haugli og Ole Peter 
Lorentzen.

Uavhengighet
Acta bestreber uavhengighet mellom aksjonærer, styret og administrasjonen. Ingen 
av styremedlemmene i Acta Holding ASA er ansatt i konsernet. Alfred Ydstebø, som 
er styrets leder, har konsulentavtale med selskapet. Han arbeider i egne 
kontorlokaler, separat fra den daglige virksomhet og daglige ledelse i Acta. Av de syv 
styremedlemmene er fem uavhengige av hovedaksjonærene. Styremedlemmer 
velges i henhold til allmennaksjeloven for to år av gangen. Konsernsjefen er ikke 
medlem av styret.
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Styremedlemmenes aksjebeholdning
Styremedlemmene i Acta Holding ASA har per 31.12.11 følgende beholdning av 
aksjer i selskapet: Alfred Ydstebø, styrets leder, eier 36 984 947 aksjer gjennom 
selskapet Coil Investment Group AS og tilknyttede selskap. Stein Aukner, styrets 
nestleder, eier 237 500 aksjer privat og gjennom selskapet Aukner Holding AS. Ole 
Peter Lorentzen eier 17 407 000 aksjer gjennom selskapene Ludvig Lorentzen AS og 
Extellus AS. Styremedlemmer oppfordres til å eie aksjer i selskapet.

Valg av styre
Generalforsamlingen velger representantene til styret samt styrets leder. 
Valgkomiteen utarbeider en innstilling til styremedlemmer i forkant av valget. 
Innstillingen blir normalt sendt aksjonærene sammen med innkallingen til 
generalforsamlingen. Vedtak om styrets sammensetning skjer med simpelt flertall. 
Ved valg av nye styremedlemmer ivaretar forslag til sammensetning de forhold som 
er gitt i anbefalingen med hensyn til uavhengighet av ledelse. Dette betyr at flertallet 
av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets daglige 
ledelse og vesentlige forretningsforbindelser, minst to av de aksjeeiervalgte 
medlemmene bør være uavhengige av hovedaksjeeierne samt at representanter fra 
den daglige ledelsen ikke bør være medlem av styret. Forslag til sammensetning av 
styret vil også vektlegge mangfold, evne til samarbeid og en balansert 
kjønnsrepresentasjon.

9. Styrets arbeid

Styrets oppgaver
Styret har det overordnede ansvaret for forvaltning av konsernet og å føre tilsyn med 
daglig ledelse og konsernets virksomhet. Hovedoppgavene består i å delta i 
utformingen av konsernets strategi samt kontrollerende og rådgivende oppgaver. 
Styret fastsetter hvert år en plan for årets arbeid hvor møtedatoer og tema blir 
bestemt. Styret ansetter konsernsjef.

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

Styreutvalg
Acta Holding ASA har to styreutvalg, henholdsvis et revisjonsutvalg og et 
godtgjørelsesutvalg. De respektive utvalgenes oppgaver er listet nedenfor.

Revisjonsutvalgets oppgaver:

Forberede styrets kvalitetssikring av konsernets regnskapsavleggelse og den 
finansielle rapportering
Vurdere selskapets vesentlige regnskapsprinsipper og vesentlige 
vurderingsposter
Overvåke selskapets internkontroll, selskapets risikostyringssystemer og 
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internrevisjon, herunder internrevisjonens planer, samt sikre internrevisjonen 
tilstrekkelig ressurser
Ha løpende kontakt med selskapets valgte revisor angående revisjon av 
selskapets delårs- og årsregnskap, både på selskaps- og konsolidert nivå
Gjennomgå ekstern revisors planer og budsjett
Gjennomgå med ekstern revisor og overvåke revisors og revisjonsselskapets 
uavhengighet, herunder andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor 
eller revisjonsselskapet
Bistå styret i å utøve sin kontroll- og styringsfunksjon, særlig i forhold til at 
virksomheten i hele Actakonsernet drives innenfor gjeldende lover, regler og 
retningslinjer
Påse at selskapet oppretter og vedlikeholder interne prosedyrer og instrukser i 
forhold til de lover og regler som gjelder, samt at disse er kommunisert til ansatte

Revisjonsutvalget består av Harald Sig. Pedersen, leder, Merete Haugli og Alfred 
Ydstebø. Flertallet av revisjonsutvalget er vurdert å være uavhengig av 
virksomheten. Revisjonsutvalgets mandat tilfredsstiller lovens krav til revisjonsutvalg 
for børsnoterte selskaper.

Godtgjørelsesutvalgets oppgaver:

Forberede for styret retningslinjer for, og saker om, godtgjørelse til ledende 
ansatte
Fastsette og sørge for at foretaket til enhver tid har og praktiserer retningslinjer 
og rammer for en godtgjørelsesordning som skal gjelde for hele foretaket og 
datterselskaper, og som er i samsvar med forskriften om godtgjørelsesordninger 
i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond
Andre vesentlige personalrelaterte forhold for ledende ansatte og andre ansatte

Acta Holding ASA har av Finanstilsynet blitt gitt tillatelse til å ha et felles 
godtgjørelsesutvalg for konsernet, og det er således ikke krav om egne 
godtgjørelsesutvalg i verdipapirforetakene.

Godtgjørelsesutvalget består av Stein Aukner som leder og Alfred Ydstebø og Merete 
Haugli som medlemmer. Samtlige medlemmer er vurdert å være uavhengige av 
ledende ansatte.

Styrets egenevaluering
Styret utfører årlig en egenevaluering av sin virksomhet og kompetanse som 
inkluderer en vurdering av styrets sammensetning og måten styret fungerer på, både 
individuelt og som en gruppe i forhold til de mål som er satt for arbeidet.

10. Risikostyring og internkontroll
Konsernet har ikke egen avdeling for internrevisjon. Imidlertid er det omfattende regler 
om internkontroll som er en del av interne kvalitetskontroller, avleggelse av intern- og 
eksternregnskap og økonomisk styring. Acta Asset Management AS engasjerte i 
2005, Acta Kapitalforvaltning AS i 2006, Acta Finans AB i 2009 og Navigea Securities 
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AS i 2010, KPMG som internrevisor i henhold til internkontrollforskriften. Konsernet 
har utviklet gode rutiner og prosedyrer for løpende internkontroll, som i tillegg til 
revisjonsutvalget bidrar til god kontroll av konsernets regnskapsavleggelse og 
finansielle rapportering, i tillegg til overvåking av selskapets internkontroll.

Styret foretar en årlig gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og 
internkontrollen i konsernet. Det vises for øvrig til eget punkt i årsrapporten hvor 
risikostyring og internkontroll behandles grundig.

Finansiell rapportering
I tillegg til styremøter, mottar styret månedlige økonomirapporter som omtaler 
selskapets finansielle og økonomiske status.

11. Godtgjørelse til styret
Styrehonoraret vedtas av generalforsamlingen og er i samsvar med styrets ansvar, 
kompetanse og tidsbruk. Utbetalt godtgjørelse fordelte seg i 2011 med kr 300 000 for 
styrets leder og kr 200 000 for øvrige styremedlemmer. Medlemmer av 
revisjonsutvalget mottok i tillegg kr 50 000 hver. Godtgjørelsen er fast og har ingen 
resultatavhengige elementer.

Alfred Ydstebø, styrets leder, har en konsulentavtale med Acta tilsvarende 35 prosent 
av et årsverk, men som inntil ny konsernsjef tilsettes er økt til 50 prosent av et 
årsverk. Avtalen, inkludert honoraret Ydstebø mottar for dette arbeidet, er utførlig 
behandlet og godkjent av styret.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styret. Styret fastsetter også retningslinjene 
for godtgjørelse til øvrige ledende ansatte, herunder både nivå for fast avlønning og 
prinsippene for, og omfanget av, bonusordninger. Disse retningslinjene fremlegges for 
generalforsamlingen. Styret vedtok i 2009 å lansere et langsiktig incentivprogram, 
inkludert opsjonsprogram, for årene 2009–2011 med årlig tildeling på cirka 5,5 
millioner aksjeopsjoner per år. Samtlige ansatte i Actakonsernet er omfattet av dette 
programmet.

Retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte er utførlig beskrevet i notene i 
årsrapporten.

13. Informasjon og kommunikasjon
Acta Holding ASA setter seg som mål å ha en regnskapsmessig og finansiell 
rapportering finansmarkedet har tillit til. Det legges vekt på at informasjonen er lik og 
samtidig. Effektiv kommunikasjon med finansmarkedet sikres ved at all vesentlig ny 
informasjon sendes som børsmelding i henhold til gjeldende regelverk, inklusiv 
selskapets finansielle kalender med datoer for publisering av delårsrapporter, 
generalforsamling og eventuell utbyttebetaling.

Acta arbeider for en åpen og aktiv kommunikasjon med finansmarkedet. Det 
arrangeres åpne investorpresentasjoner i forbindelse med fremleggelse av års- og 
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kvartalsresultater. Selskapets kvartals- og delårspresentasjoner overføres direkte på 
Internett og er sammen med års- og kvartalsrapporter også tilgjengelig på selskapets 
nettside under Investor Relations. Acta har søkt om og blitt innvilget dispensasjon fra 
språkkravene i verdipapirhandelloven og delårsrapporter blir derfor kun publisert på 
engelsk. Selskapet har lagt vekt på å videreutvikle og forbedre internettsider med 
Investor Relations-innhold. Selskapet oppfyller Oslo Børs sin anbefaling om 
rapportering av IR-informasjon hvor det blant annet settes krav relatert til informasjon 
som skal være tilgjengelig på selskapets nettsider. Ytterligere forbedringer av disse 
sidene vurderes kontinuerlig.

Konsernets avdeling for Investor Relations er jevnlig i kontakt med aksjeeiere, 
investorer, analytikere og finansmarkedet for øvrig.

Aksjeeiere, investorer, meglere, analytikere samt andre som er interesserte i Acta-
aksjen, oppfordres til å kontakte selskapets IR-avdeling. Kontaktinformasjon ligger lett 
tilgjengelig på selskapets nettsider.

14. Selskapsovertakelse
Ved eventuelle overtakelsesbud vil styret og ledelsen i Acta ha et selvstendig ansvar 
for å bidra til at aksjonærene i Acta blir likebehandlet. Styret har et særlig ansvar for å 
påse at aksjonærene har tilstrekkelig med informasjon til å kunne ta stilling til budet. 
Styret slutter seg til anbefalingens bestemmelse om at styret ikke uten særlig grunn 
skal søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets 
virksomhet eller aksjer, og har forholdt seg til denne. Det eksisterer ikke vesentlige 
emisjonsfullmakter utover det som er redegjort for her, eller andre mulige tiltak som 
kan benyttes til å vanskeliggjøre eller hindre et eventuelt bud på selskapets aksjer. 
Ved bud på selskapets aksjer vil styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og en 
anbefaling til selskapets aksjonærer. Dersom styret ikke finner det mulig å komme 
med en slik anbefaling, vil dette bli begrunnet.

Styret vil i en oppkjøpssituasjon vurdere å innhente en verdivurdering fra en 
uavhengig sakkyndig.

Transaksjoner som i realiteten innebærer en avhendelse av virksomheten, vil 
fortrinnsvis fremlegges generalforsamlingen for endelig beslutning.

15. Revisor
Eksternrevisor legger årlig frem en plan for styret hvor hovedtrekkene for planlagt 
revisjon fremkommer. Eksternrevisor deltar på styremøtet som behandler 
årsregnskapet, og andre styremøter eller revisjonsutvalgsmøter hvor vesentlige 
beslutninger om regnskap eller internkontroll skal behandles, og for øvrig etter styrets 
ønske. Både internrevisor og eksternrevisor deltar på to møter i året med 
revisjonsutvalget. Revisorene redegjør årlig for arbeidet i forrige regnskapsår og 
om de forhold som i særlig grad har vært gjenstand for oppmerksomhet eller 
diskusjon med ledelsen, samt for organisering og gjennomføring av internkontroll i de 
operative datterselskapene. Internrevisor har en gjennomgang med revisjonsutvalget 
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om forhold som omhandler risikostyring og internkontroll i konsernet. Det er lagt opp 
til at både ekstern- og internrevisor kan møte styret uten at den daglige ledelsen av 
selskapet er til stede, dersom det er behov for det.

Eksternrevisor er engasjert på ordinære vilkår for hvert selskap i konsernet. 
Eksternrevisor har begrensede oppdrag for konsernet utover revisjon og bistand med 
utarbeidelse og rapportering av skatteregnskap. Honorarer til revisjon og 
konsulentoppdrag er redegjort for i note til årsregnskapet og fremkommer også i 
saksdokumentene til generalforsamlingen.
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Vedtekter for Acta Holding ASA

Vedtatt på ordinær generalforsamling 31. mars 2005, sist endret på ordinær 
generalforsamling 25. mai 2011.

§ 1 Firma og forretningskontor
Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Acta Holding ASA.

Forretningskontoret er i Stavanger.

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

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

§ 5 Styrets sammensetning
Selskapets styre består av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere 
beslutning.

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

§ 7 Selskapets firma
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Selskapets firma tegnes av ett styremedlem i fellesskap med enten styrets formann 
eller administrerende direktør.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 8 Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkalling skjer ved skriftlig henvendelse 
med minst 21 dagers varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted, med mindre 
allmennaksjeloven gir adgang til en kortere innkallingsfrist. Aksjeeiere som ønsker å 
delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i 
innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen. 
Rett til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves for aksjer når 
aksjeervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før 
generalforsamlingen (registreringsdatoen).

I generalforsamlingen gir hver aksje 1 stemme.

§ 9 Elektronisk publisering av generalforsamlingsdokumenter på selskapets 
nettside
Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen 
er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside trenger ikke selskapet å 
sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en 
aksjonær kostnadsfritt dersom aksjonæren ber om det.

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

§ 11 Generalforsamlingens oppgaver
Den ordinære generalforsamling skal:

Godkjenne årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, 
herunder konsernregnskap og utbytte. Behandle andre saker som etter lov eller 
vedtekter hører inn under generalforsamlingen.
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Risikostyring og internkontroll

Gjennom god risikostyring og internkontroll skal Finanshuset Acta sikre effektiv drift 
og forsvarlig håndtering av risikoer, som er av betydning for å oppnå de 
forretningsmessige målene i konsernet. Finanshuset Acta har de siste årene 
gjennomført vesentlige endringer i sine styringssystemer for risikostyring og 
internkontroll, for ytterligere å styrke dette området av virksomheten. Etter at 
datterselskapet Acta Asset Management i februar 2012 mottok varsel fra 
Finanstilsynet om en mulig tilbakekalling av selskapets konsesjoner, er det 
gjennomført grunnleggende organisatoriske endringer, hvor styring av virksomheten i 
i økende grad er risikobasert.

Finanshuset Actas tilnærming til risiko er ikke å eliminere risiko, men å tilrettelegge for 
at risikoer blir identifisert, vurdert, begrenset og overvåket på en balansert måte. 
Styret avgjør i hvilken grad Finanshuset Acta skal ta risiko. Risikostyringen er integrert 
på alle nivåer i Finanshuset Acta og inngår som en del av alle beslutningsprosesser.
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For å bedre kvaliteten innen de forretningsmessige prosesser i Finanshuset Acta er 
vårt kundekonsept basert på nær dialog og god kommunikasjon. Videre har man 
innført et krav om at alle finansrådgivere i Norge skal være autorisert i henhold til 
Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere på lik linje med tilsvarende krav som 
har eksistert i Sverige i en årrekke. Konsernet har hatt et langsiktig incentivprogram 
for de ansatte, inkludert opsjonsavtale og bonusprogram. Dette er et tiltak som vil 
sørge for langsiktige og bærekraftige resultater, samt å tiltrekke seg, og holde på, 
gode ansatte.

For å sikre en enhetlig virksomhetsstyring og kvalitet i Finanshuset Acta er det 
etablert et felles sett av interne retningslinjer og instrukser.

Den formelle organiseringen av Finanshuset Actas kontrollfunksjoner sikrer god 
styring og kontroll. Det er etablert en uavhengig compliancefunksjon i alle selskapene 
i konsernet som bedriver konsesjonspliktig virksomhet.

Finanshuset Acta fremstår i dag som et kvalitetsbevisst finanskonsern med god 
styring og kontroll – til det beste for sine kunder og aksjonærer.

Roller og ansvar i risikostyring og internkontrollstrukturen i Finanshuset Acta

Styret og revisjonsutvalget
Styret i Acta Holding ASA er konsernets øverste ansvarlige organ for 
forretningsdriften, inklusive all løpende risikostyring og internkontroll. Styret i Acta 
Holding ASA har utarbeidet etiske retningslinjer, retningslinjer for håndtering av 
interessekonflikter, samt interne retningslinjer for egenhandel og innsidehandel. Det 
er også fastsatt policy for risikostyring og internkontroll for konsernet.

Styret i Acta Holding ASA har etablert en klar ansvarsdeling mellom styret og 
konsernledelse gjennom instrukser for konsernstyret og konsernsjef. Det foreligger en 
klar organisasjonsstruktur i konsernet.

Styret i Acta Holding ASA har fastsatt konsernets overordnede risikoprofil, samt årlige 
rammer for risiko. Risikorammer er fastsatt i tilknytning til overordnede mål og 
strategier fastsatt av styret i Acta Holding ASA.

De ulike prinsippene er videreført ned i konsernets datterselskaper.

Acta Holding ASA har et revisjonsutvalg bestående av tre styremedlemmer som et 
saksforberedende organ for konsernstyret. Revisjonsutvalget kvalitetssikrer 
konsernets internkontroll, internrevisjon og risikostyringssystemer, og påser at disse 
fungerer effektivt. Revisjonsutvalget påser at risikostyringen og internkontrollen er 
etablert i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter, pålegg fra Finanstilsynet og 
retningslinjer gitt av styret til administrasjonen. En viktig del av dette er oppfølging av 
ledelsens gjennomføring av sitt kontrollansvar. Revisjonsutvalget har møte med 
ekstern- og internrevisor minst to ganger årlig. Revisjonsutvalget rapporterer til et 
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samlet styre i Acta Holding ASA.

Styret i Acta Holding ASA evaluerer sitt arbeid og sin kompetanse knyttet til foretakets 
risikostyring og internkontroll minst en gang i året.

Administrerende direktør
Administrerende direktør er ansvarlig for å etablere en forsvarlig internkontroll og 
risikostyring, i tråd med prinsipper fastsatt av styret i Acta Holding ASA. 
Administrerende direktør er ansvarlig for at alle leveranser er av høy kvalitet. 
Finanshuset Acta har etablert en struktur hvor linjeledelsen gjennomfører 
systematiske kontroller og oppfølging av kvaliteten i alle prosesser. Dette er en del av 
det kontinuerlige forbedringsarbeidet i virksomheten. Som en del av kontrollarbeidet 
mottar administrerende direktør løpende kvalitetsrapportering fra ulike enheter.

I tillegg til den løpende ledelsesrapporteringen gjennomføres det en årlig rapportering 
av en samlet vurdering av risikostyringen og internkontrollen til styret i Acta Holding 
ASA. De mest vesentlige risikoer i Finanshuset Acta og håndteringen av disse 
fremkommer av denne rapporteringen.

Tilsvarende prinsipper gjelder, så langt det er hensiktsmessig, administrerende 
direktører i datterselskaper.

Compliance- og risk manager-funksjon
For å styrke risikostyringen og internkontrollen har Finanshuset Acta etablert en 
compliance- og risk manager-funksjon, både for konsernet og i de enkelte selskapene.

Risk manager har ansvaret for å koordinere prosesser for risikostyring i det respektive 
selskap, samt å følge opp at rapporteringen av risiko gir et rettvisende og fullstendig 
bilde. Dette innebærer også å forvalte retningslinjer for risikostyring og utføre 
opplæring og kompetansebygging. Funksjonen bistår i tillegg administrerende direktør 
med risikorapportering til styret i de ulike selskapene/konsernstyret.

Compliancefunksjonen er etablert for å sikre at Finanshuset Acta etterlever et stadig 
mer komplisert regelverk knyttet til sin virksomhet. Dette omfatter både eksternt 
regelverk gitt av myndighetene og interne retningslinjer i virksomheten.
Compliancefunksjonen er etablert i alle selskaper med direkte rapportering til 
administrerende direktør og ved behov, rapporteringslinje til selskapets styre. 
Funksjonen har til enhver tid oversikt over relevant regelverk og påser at dette er 
ivaretatt i Finanshuset Actas interne retningslinjer. Det er etablert en egen kontrollplan 
for funksjonen slik at det gjennomføres løpende kontroller av kvaliteten i utførte 
finansielle tjenester målt opp mot sentralt regelverk for å sikre betryggende 
etterlevelse. Det inngår også i funksjonen å påse at risikostyringsmetodikken 
konsernsjefen og administrerende direktører har ansvaret for, er i henhold til policy for 
risikostyring og internkontroll vedtatt av styret i Acta Holding ASA.

Internrevisjon
Finanshuset Acta har etablert en internrevisjon som kvalitetssikrer at styrets 
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forutsetninger etterleves. Internrevisjon kontrollerer at interne kontrollrutiner er 
etablert og fungerer som forutsatt. Enheten bistår også styret, administrerende 
direktør og datterselskaper med revisjonsfaglig kompetanse og kapasitet, herunder 
oppfølging og kontroll i utvalgte datterselskaper. Internrevisjonen rapporterer 
resultatet av sine revisjonsaktiviteter til styrene i datterselskapene, revisjonskomiteen 
og konsernstyret. Enheten følger opp at nødvendige tiltak blir gjennomført.

Eksternrevisjon
Finanshuset Actas eksterne revisor gjennomfører lovpålagt finansiell revisjon. Ekstern 
revisor rapporterer til generalforsamlingen. Ekstern revisor møter også i Finanshuset 
Actas revisjonsutvalg og styret i Acta Holding ASA.

Risikostyring i Finanshuset Acta
Risikostyringsprosessen er grunnleggende for oppnåelse av konsernets målsetninger. 
I Finanshuset Acta er risikostyring linjelederes ansvar, hvor det for alle områder 
foretas risikovurderinger. De enkelte ledere i konsernet har ansvaret for å bidra til 
identifisering, vurdering og styring av risikoer og internkontroll innenfor sitt område.

Rammeverk for risikostyring
Finanshuset Acta har etablert en helhetlig risikostyringsmetodikk for konsernet. 
Prinsippene for hvordan risikostyring skal gjennomføres i Finanshuset Acta er nedfelt i 
et eget rammeverk basert på internasjonalt anerkjente prinsipper som The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO, anbefalinger gitt 
av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES), og regulatoriske krav fra 
Finanstilsynet. Den omfatter hele risikostyringsprosessen og definerer de prinsipper 
og maler som skal benyttes i prosessen. Rammeverket gir veiledning og forklarer 
prosessene for hvordan effektiv risikostyring skal gjennomføres. Den felles 
risikostyringsmetodikken skal sikre en felles forståelse av risiko i konsernet. Videre 
fastsetter styret den overordnede risikoprofilen i Finanshuset Acta. 
Risikogjennomgangen omfatter risikovurderinger, tiltaksplaner og rapportering. De 
identifiserte risikoer følges opp kvartalsvis som en del av ledelsesrapporteringen. 
Risikostyring i Finanshuset Acta består av stegene risikokartlegging, risikovurdering, 
risikohåndtering med tiltaksplan, overvåking og rapportering.

Risikokartlegging
Risikokartlegging i Finanshuset Acta starter med konsernets prioritering av 
fokusområder som er gjeldende for kommende periode. Disse, sammen med aktuelle 
forretningsplaner for det enkelte datterselskap, vil danne utgangspunkt for hvilke 
områder som skal være gjenstand for risikovurderinger. I det enkelte datterselskap 
skal styret og ledelse i fellesskap definere disse. Hensikten med dette er å få oversikt 
over vesentlige aktiviteter, aktuelle mål og hvilke risikoer som kan true oppfyllelsen av 
målene.
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Actakonsernet har definert et sett av risikokategorier som risikoer grupperes etter. Det 
gjennomføres risikokartlegging på strategisk, prosess- og prosjektnivå. Slik fanges 
alle viktige risikoer opp, og gir et helhetlig risikobilde som håndteres og overvåkes.

Risikovurdering, kontroller og tiltak
Ledelsen og relevante nøkkelpersoner gjennomfører vurdering av vesentlige risikoer. 
Risikovurdering gjennomføres ved at identifiserte risikoer vurderes i forhold til 
sannsynligheten for at en risiko skal inntreffe, og konsekvensen dersom den 
inntreffer, gitt at etablerte kontroller fungerer som forutsatt. For de risikoer som er 
vurdert til å ligge utenfor risikotoleransen, avgjør man den videre behandling og 
eventuelle risikoreduserende tiltak.

Minst en gang i året gjennomgås vesentlige risikoer for alle selskaper, med 
utgangspunkt i definerte mål og strategier for konsernet. Administrerende direktører 
vurderer systematisk om risikostyringen og internkontrollen er tilstrekkelig for å 
håndtere identifiserte risikoer på en hensiktsmessig måte. Risikovurderingene er 
fundamentet for administrerende direktørs rapportering til styret i Acta Holding ASA.

Overvåking og rapportering
Informasjon om utviklingen i risikonivået er en viktig del av ledelsens 
styringsinformasjon og en vesentlig del av virksomhetsstyringen. Derfor skal 
risikovurderinger og rapportering på risiko sammenfalle med øvrig virksomhetsstyring 
og -rapportering. Ledelsen er involvert i arbeidet med å etablere et regime for 
periodisk overvåking av styringsparametere, både prestasjonsparameter (KPI) og 
risikoindikatorer (KRI).

Ovennevnte aktiviteter dokumenteres og et sammendrag med konklusjoner om 
risikosituasjonen og behov for nye tiltak utarbeides for det enkelte selskap. 
Administrerende direktør forelegger styret, minst en gang årlig, en samlet vurdering 
av risikosituasjonen til behandling. Styret overvåker de enkelte risikoer gjennom året.

Overvåking av risiko og kontroller
Informasjon om utvikling i risikobildet og i de underliggende risikoområder inngår også 
som en viktig del av ledelsens styringsinformasjon, og som en vesentlig del av 
risikostyringen. I tilfeller hvor overvåkingen konkluderer med behov for ytterligere tiltak 
og kontroller, skal den ansvarlige leder sikre at alle forbedringstiltak blir implementert 
innen fastsatte frister.

Risikofaktorer i Finanshuset Acta
Finanshuset Acta er eksponert for flere typer risikoer. De viktigste er definert innenfor 
risikokategoriene strategisk risiko, operasjonell risiko og finansiell risiko.

Strategisk risiko
Finanshuset Actas strategiske risikoeksponering er risiko som er viktig i forhold til 
konsernets inntjening. Den viktigste strategiske risikoen er utviklingen i 
finansmarkedene og kundenes vilje til å investere i Finanshuset Actas produkter. 
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Styret og ledelsen i konsernet overvåker løpende den strategiske risikoen og 
gjennomfører tilpasninger i forhold til risikobildet.

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko er definert som risiko for tap som følge av mangelfulle eller 
mislykkede interne prosesser, menneskelige feil, systemfeil eller eksterne hendelser. 
Operasjonell risiko omfatter også risikoen for at virksomheten ikke overholder lover og 
regler, samt risikoer forbundet med bruk av IKT-systemer. Kvaliteten i 
rådgivningsprosessene er en viktig operasjonell risiko for Finanshuset Acta som 
konsernet har arbeidet målbevisst med. Konsernet har etablert et godt system for 
styring av operasjonell risiko og den operasjonelle risikoen betraktes å være lav.

Finansiell risiko
Kredittrisiko er risikoen for at en kunde eller annen motpart ikke er i stand til å 
overholde sine forpliktelser i henhold til avtaler og at stilte sikkerheter ikke dekker 
utestående fordringer. Finanshuset Acta har kredittrisiko relatert til banker og 
motparter. I forbindelse med finansieringen av virksomheten oppstår det renterisiko 
og konsernet har valutarisiko, særlig knyttet til aktivitetene i Sverige. For disse 
risikoene gjennomføres det en løpende oppfølging og risikonivået betraktes som lavt.
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Årsberetning

Actakonsernet
Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide 
datterselskapene Navigea Securities AS, Acta Finans AB, Acta Asset Management 
AS, Acta Corporate Services AS, inklusiv selskapets filial i Sverige og Acta 
Kapitalforvaltning AS, inklusiv Acta Kapitalforvaltning AS sin svenske filial Acta 
Kapitalförvaltning.

Oversikt over virksomhetens art og hvor virksomheten drives
Finanshuset Acta er en nøytral og uavhengig leverandør av 
finansrådgivningstjenester.

Finanshuset Acta har siden konsernet ble etablert i 1990 utviklet seg til å bli Nordens 
største uavhengig eide investeringsrådgiver, og har ambisjoner om å styrke denne 
posisjonen ytterligere. Finanshuset Acta innehar et godt utbygd distribusjonsnettverk, 
og er bredt representert i Norge og Sverige.

Finanshuset Acta har hovedkontor i Stavanger, 22 faste rådgivningskontorer samt tre 
investeringssentre for ordreformidling, investeringsmegling og kundeservice plassert i 
Oslo, Stockholm og Stavanger, i tillegg til en marketsavdeling i Oslo. Konsernets 
hovedvirksomhet er utvikling, utvelgelse og distribusjon av finansielle instrumenter 
samt individuell investeringsrådgivning og formidling av investeringsordrer. Konsernet 
utfører også ordrer og oppbevarer verdipapirer på vegne av kunder. Finanshuset Acta 
arbeider primært i segmentet med kunder som har mellom 500 000 kroner og 25 
millioner kroner til rådighet for sparing og investeringer. Konsesjonsbelagt virksomhet 
drives fra selskapene Navigea Securities AS, Acta Finans AB og Acta Asset 
Management AS. Actakonsernet utfører ikke forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Visjonen til Finanshuset Acta er å skape et ledende nordisk finanshus gjennom å gi 
våre kunder god avkastning på investeringene deres. Actas hovedfokus har i 2011 
vært å bygge videre på den nye forretningsmodellen som ble lansert i 2010, og som i 
større grad enn tidligere legger til rette for en mer stabil og forutsigbar inntektsstrøm. 
Dette innebærer at våre kunder gis mulighet til å velge et nøytralt alternativ til den 
tradisjonelle transaksjonsbaserte honorarstrukturen. Kunden velger da å betale et 
årlig forvaltningshonorar basert på egenkapitalen som forvaltes gjennom Finanshuset 
Acta. Kunden belastes da ikke transaksjonsgebyrer.

Redegjørelse for fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at regnskapet er avlagt under 
forutsetning om fortsatt drift og at denne forutsetningen er til stede.

Eierstyring og selskapsledelse
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Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved 
selskapets generalforsamling.

Styret i Acta Holding ASA har i løpet av 2011 ikke benyttet seg av fullmakten gitt av 
selskapets generalforsamling den 25. mai 2011 til å utstede nye aksjer. Acta Holding 
har kjøpt totalt 125 000 egne aksjer til en gjennomsnittskurs på 2,88 kroner per aksje 
under fullmakt gitt av selskapets generalforsamling den 11. mai 2010. Aksjene ble i 
sin helhet allokert til ansatte som utøvde aksjeopsjoner den 18. februar 2011. Styret 
har i 2011 tildelt alle ansatte aksjeopsjoner i henhold til fullmakt gitt av 
generalforsamlingen. Alle datterselskaper er eid med 100 prosent, og det er således 
ikke interessekonflikter med minoritetsaksjonærer. Det har ikke vært vesentlige 
transaksjoner mellom konsernet og aksjeeiere, styret eller ledelsen. Potensielle 
interessekonflikter mellom styret og disse gruppene blir styrebehandlet.

Styret i Acta Holding ASA forholder seg til den til enhver tid gjeldende norske 
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styret har redegjort for eierstyring og 
selskapsledelse i Acta i et eget kapittel i årsrapporten. Redegjørelsen er også 
tilgjengelig på www.acta.no.

Regnskapslovens paragraf 3-3b, 2. ledd (redegjørelse om foretaksstyring)
Redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse gjør også rede for hvordan 
regnskapslovens paragraf 3-3b, 2. ledd er dekket i Actakonsernet.

Opplysninger om arbeidsmiljø, likestilling og påvirkning av det ytre miljø
Det var 282 ansatte i konsernet ved utgangen av 2011, herav 268 heltidsansatte og 
syv deltidsansatte i mindre enn halv stilling. Av de heltidsansatte var ved årsslutt 183 
ansatt i den norske virksomheten og 99 personer var ansatt i den svenske 
virksomheten. Den danske virksomheten ble avviklet i løpet av 2011 og har følgelig 
ingen ansatte. Ved utgangen av 2011 var 16 personer innleid til vikariater og 
midlertidige stillinger. Acta Holding ASA hadde ved årsskiftet fire ansatte.

Styret anser arbeidsmiljøet i Acta for å være godt. Actakonsernet preges av 
medarbeidere med høy kompetanse og en positiv innstilling. For regnskapsåret var 
sykefraværet 17 270 timer, som tilsvarer cirka 2,7 prosent av total arbeidstid mot 2,4 
prosent i 2010. Acta har ikke vært utsatt for meldte personskader, materielle skader 
eller ulykker av betydning i 2011. Konsernets virksomhet er av en slik art at det kun 
har en ubetydelig direkte påvirkning på det ytre miljø.

Acta har som målsetning å sikre mangfold i konsernet og skal rekruttere, utvikle og 
beholde de beste medarbeiderne uavhengig av kjønn, alder, etnisitet eller nedsatt 
funksjonsevne. I enkelte stillingskategorier har Actakonsernet per i dag en relativt 
ensartet sammensatt gruppe med ansatte. Acta skal sikre mangfoldet gjennom styrte 
rekrutteringsprosesser, hvor det holdes fokus på faglige kvalifikasjoner og 
kompetanser for den gitte rolle, samt en større variasjon i gruppens mangfold i forhold 
til kjønn, alder, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Dette vil være en pågående 
aktivitet koblet opp mot Actakonsernets rekrutteringsprosesser. Enkelte avdelinger 
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har utfordringer med å få et mangfold blant de kvalifiserte kandidatene. Dette ser man 
spesielt i administrative stillingskategorier i stabs- og støttefunksjonene. Her vil 
arbeidet med å utvide mangfoldet fortsette.

Det er etablert sentrale prosesser knyttet til lønnsoppgjør, arbeidsvilkår og 
personalpolicy som har til hensikt å tilrettelegge for å kombinere karriere og familieliv, 
samt sikre de ansatte mot trakassering og forskjellsbehandling. Acta gjennomfører 
årlig to medarbeiderundersøkelser for å identifisere utfordringer knyttet til 
ansattetilfredsheten.

Styret og ledelsen i Acta vektlegger likestilling mellom kjønnene og tilstreber å 
tilrettelegge for dette gjennom sin personalpolitikk, både når det gjelder lønn, 
avansement og rekruttering. Finanshuset Acta har imidlertid en klar kjønnsdeling der 
menn er i flertall innen ledende stillinger samt stillinger innenfor rådgivningstjenester. 
Kvinner har en tilsvarende dominerende posisjon innenfor stabs- og støttefunksjoner. 
Acta har et likelønnsprinsipp som tilsier at det er lik grunnlønn for likt arbeid. Menn har 
imidlertid en høyere gjennomsnittslønn enn kvinner da et flertall av de ledende 
ansatte er menn samt at rådgivere i gjennomsnitt har et lønnsnivå som ligger over 
stillinger innenfor stabs- og støttefunksjoner. Av konsernets 268 heltidsansatte var 
116 kvinner og 152 menn. Selskapets styre bestod ved utgangen av 2011 av tre 
kvinner og fire menn. Selskapet ser aktivt etter kvinner til ledende roller, også i 
styreposisjoner.

Konsernet besluttet i februar 2012 å gjennomføre et kostnadsreduksjonsprogram på 
totalt 120 millioner kroner på årsbasis. For Actas norske virksomhet har dette blant 
annet medført at to kontorer har blitt lagt ned, henholdsvis Asker og Tønsberg. I 
tillegg vil Acta Asset Management AS sine ansatte knyttet til 
investeringsrådgivningsvirksomheten og meglingsvirksomheten i løpet av første 
kvartal 2012 overdras til selskapet Navigea Securities AS i henhold til arbeidsrettslige 
regler for virksomhetsoverdragelse. Andre selskaper i Actakonsernet vil også 
gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, hvilket vil medføre en reduksjon i antall 
ansatte i størrelsesorden 15 prosent i løpet av 2012.

Redegjørelse for årsregnskapet
Etter styrets og konsernsjefens oppfatning gir det fremlagte 
konsernresultatregnskapet, konsernbalansen, endringer i konsolidert egenkapital og 
konsolidert kontantstrømoppstilling med tilhørende noter for konsernet og 
resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling med tilhørende noter for Acta 
Holding ASA, fyllestgjørende informasjon om årets drift og konsernets og selskapets 
stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er 
av betydning for bedømmelsen av konsernets eller selskapets resultat og stilling som 
ikke fremkommer av styrets beretning eller årsregnskapet.

Omsetning
Omsetningen i konsernet endte på 489 millioner kroner i 2011, mot 428 millioner 
kroner i 2010. Økningen i forhold til fjoråret skyldes i all hovedsak en vellykket 
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omlegging av konsernets forretningsmodell hvor etableringen av Porteføljekonto har 
resultert i økte inntekter.

Stor interesse rundt salget av fondet Nordic Secondaries i første halvår gjorde 
aktivaklassen Private Equity til den viktigste aktivaklassen inntektsmessig, utenom 
faste inntekter. Salg og distribusjon av strukturerte produkter og eiendom har 
inntektsmessig vært henholdsvis den nest og tredje viktigste aktivaklassen for 
Actakonsernet i 2011. Brutto tegning for konsernet endte på 3 434 millioner kroner i 
2011. Brutto nytegning har vært høyest innen aksjefond og private equity med 
henholdsvis 56 og 20 prosent av total brutto nytegning. Actakonsernet har gjennom 
2011 fortsatt å tilby sine kunder annenhåndsomsetning av aksjer i etablerte 
investeringsselskaper, og lanserte i januar 2012 en egen handelsplattform for 
omsetning av unoterte aksjer.

Kundemidler under forvaltning har gått ned fra 67 milliarder kroner ved inngangen av 
året til 57 milliarder kroner per 31. desember 2011. Nedgangen på 10 milliarder 
kroner er hovedsakelig et resultat av Sveriges største eiendomstransaksjon i 2010 
men som ble sluttført i 2011, hvor Actas kunder solgte eiendommer for drøyt syv 
milliarder svenske kroner.

Faste inntekter endte på rekordhøye 359 millioner kroner i 2011, hvilket er en økning 
på 64 millioner kroner fra 295 millioner kroner i 2010. Økningen i faste inntekter 
gjennom året er meget tilfredsstillende, spesielt med tanke på at kundemidler under 
forvaltning har vist en nedgang på 10 milliarder kroner gjennom året. Økningen i faste 
inntekter er et resultat av den suksessfulle implementeringen av ny langsiktig og 
robust forretningsmodell med et større fokus på faste inntekter. I 2011 dekket de faste 
inntektene 78 prosent av de faste og aktivitetsbaserte kostnadene mot 79 prosent i 
2010. Acta Holding ASA har ikke selv operativ virksomhet og hadde ingen 
driftsinntekter i 2011.

Resultat
Actakonsernets driftsresultat endte i 2011 på minus 71 millioner kroner, mot minus 27 
millioner kroner i 2010. Resultat etter skatt ble minus 72 millioner kroner, en nedgang 
fra minus 19 millioner kroner året før. Nedgangen i resultatet skyldes i all hovedsak en 
økning i variable- og aktivitetsbaserte kostnader med henholdsvis 18 millioner kroner 
og 74 millioner kroner i 2011 sammenlignet med 2010. Økningen i aktivitetsbaserte 
kostnader kan hovedsakelig tilskrives engangsposter, avsetninger og nedskrivninger 
relatert til strategiske prosjekter og økte avsetninger ved årsslutt for å kunne møte 
potensielle fremtidige kompensasjonskrav fra kunder. Økningen i avsetninger for å 
møte potensielle fremtidige kompensasjonskrav fra kunder, er foretatt etter en grundig 
gjennomgang av klagesaker i datterselskapet Acta Kapitalforvaltning AS. 
Kompensasjoner til kunder vil derfor i mindre grad enn tidligere belaste konsernets 
regnskap i tiden som kommer. Avsetningene vil kunne få en likviditetseffekt i løpet av 
de neste tre årene. Faste kontraktuelle kostnader endte på 301 millioner kroner i 
2011, hvilket er tilnærmet på samme nivå som i 2010 hvor faste kostnader var 294 
millioner kroner. Økningen i variable og aktivitetsbaserte kostnader blir delvis 
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motvirket av en økning på 61 millioner kroner i konsernets inntekter. Økningen av 
konsernets inntekter er som nevnt tidligere et resultat av ny forretningsmodell, hvor 
fokuset har vært på å bygge en base for langsiktige inntekter, og hvor konsernet er 
mindre avhengig av varierende transaksjonsinntekter. Konsernets skattekostnad for 
året er fire millioner kroner sammenlignet med minus tre millioner kroner i 2010. 
Effektiv skattesats er minus 5,5 prosent for 2011. Tilsvarende tall for 2010 var 12,0 
prosent.

Morselskapet, Acta Holding ASA, hadde et årsresultat på minus 89 millioner kroner 
som hovedsakelig reflekterer mottatt konsernbidrag, utbytte fra de operative 
datterselskapene samt nedskrivninger. Etter en verdivurdering av aksjene i 
datterselskapet Acta Kapitalforvaltning AS er aksjene nedskrevet med 63 millioner 
kroner. Acta Holding ASA hadde et driftsresultat på minus 11 millioner kroner 
sammenlignet med minus 6 millioner kroner året før.

Selv om den underliggende driften, eksklusiv engangsposter og avsetninger, har vært 
positiv i 2011, anses ikke de oppnådde resultatene i 2011 som akseptable. Styret har 
igangsatt en omfattende restrukturering av konsernet som vil innebære en redusert 
kostnadsbase fremover, samtidig som en forventer å beholde majoriteten av 
inntektene med påfølgende bedrede resultater i tiden som kommer.

Balanse
Konsernets totalkapital økte fra 441 millioner kroner ved utgangen av 2010 til 490 
millioner kroner i 2011. Endringen reflekterer primært en økning konsernets 
avsetninger som er kommentert tidligere i beretningen. Den konsoliderte 
egenkapitalen i Acta var ved årsslutt 235 millioner kroner, hvilket representerer en 
egenkapitalandel på 48,0 prosent. Tilsvarende tall for 2010 var henholdsvis 328 
millioner kroner og 75,9 prosent.

Kontantstrøm og likviditet
Konsernet hadde i 2011 en positiv kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter på 115 
millioner kroner. Avviket mellom driftsresultatet og kontantstrøm fra operasjonelle 
aktiviteter kan hovedsakelig tilskrives nedskrivninger og økte avsetninger ved årsslutt 
for å kunne møte potensielle fremtidige kompensasjonskrav fra kunder. Kontantstrøm 
fra investeringsaktiviteter var negativ med 29 millioner kroner, og kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter var negativ med 26 millioner kroner hvilket forklares av betalt 
utbytte i løpet av året med 10 øre per aksje. Likviditeten var god ved inngangen til året 
og er fremdeles god ved årsslutt. Netto likvide midler for konsernet er ved utgangen 
av 2011 på 305 millioner kroner. Konsernet hadde i tillegg ubenyttede trekkrettigheter 
på i alt 60 millioner kroner. Konsernet forventer en fortsatt akseptabel 
likviditetssituasjon i 2012.

Segmentinformasjon
På bakgrunn av de forandringene som er gjort i selskapets forretningsmodell, og det 
faktum at Navigea Securities AS nå bidrar vesentlig til konsernets inntekter, ble 
segmentrapporteringen lagt om i løpet av første kvartal 2011. Rapporteringen har gått 
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fra geografisk styrt til virksomhetsstyrt. Gjennom hele året har Acta rapportert på 
segmentene Wealth Management, Markets og Other. Denne omleggingen har gjort 
konsernet mer transparent og lettere å forstå.

Wealth Management
Dette segmentet inkluderer konsernets investeringsrådgivningsvirksomhet, 
meglingsvirksomhet i tillegg til tilhørende støttefunksjoner.

Acta Asset Management AS og Acta Finans AB har gjennom 2011 hatt ansvaret for 
konsernets virksomhet knyttet til investeringsrådgivning og megling. Finanshuset Acta 
har gjennom året beholdt sin sterke posisjon i markedet for spare- og 
investeringsløsninger. Konsernet har et godt utbygd distribusjonsapparat, og er ved 
tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet representert med totalt 22 faste 
rådgivningskontorer i tillegg til sentralt plasserte investeringssentre for 
ordreformidling, investeringsmegling og kundeservice i både Norge og Sverige. Ved 
utgangen av året hadde Finanshuset Acta cirka 88 000 kunder i Norge og Sverige, 
som er på samme nivå som i 2010.

Som en følge av Finanstilsynets varsel om en mulig tilbakekalling av selskapet Acta 
Asset Management ASʼ tillatelser til å fortsette sin virksomhet, vil alle kunder bli 
kontaktet med tilbud om å inngå ny kundeavtale med søsterselskapet Navigea 
Securities AS. Konsernet forventer at majoriteten av de største og mest fornøyde 
kundene vil velge å fortsette sitt kundeforhold i Acta, men det vil være naturlig å anta 
at en del kunder, for det meste mindre kunder, vil velge å forlate Acta til fordel for 
markedsaktører som spesialiserer seg innenfor dette kundesegmentet.

I tiden som kommer vil Actakonsernet fokusere på å tilby økt grad av service til de 
største kundene, samtidig som de mindre kundene vil bli tilbudt adekvat og effektiv 
service gjennom investeringssentre.

Driftsinntektene i segmentet endte på 333 millioner kroner i 2011, hvilket er en økning 
på 53 millioner kroner fra året før. Årets driftsresultat endte på minus 67 millioner 
kroner sammenlignet med minus 109 millioner kroner i 2010. Forbedringen på 42 
millioner kroner skyldes en økning av faste inntekter, delvis oppveid av en reduksjon i 
transaksjonsinntektene.

Finanshuset Actas kunder har siden sommeren 2010 hatt mulighet for å velge å holde 
sine investeringer i Porteføljekonto, et nøytralt alternativ til den tradisjonelle 
transaksjonsbaserte honorarstrukturen. Implementeringen av konsernets nye 
forretningsmodell har vært vellykket, selv om man har opplevd at prosessen har tatt 
noe lenger tid enn planlagt. Ved utgangen av desember 2011 hadde om lag 9 000 
kunder cirka 10 milliarder kroner investert gjennom Porteføljekonto.

Tegningstallene for året har vært tilfredsstillende med en bruttotegning som endte 
på 3 434 millioner kroner, hvilket er 584 millioner mer enn året før. I og med at en 
vesentlig andel av kundenes investeringer holdes gjennom ulike varianter av 
Porteføljekonto, og at kundene her ikke betaler transaksjonskostnader, vil inntektene 
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på kort sikt i mindre grad påvirkes av nysalg. Tegning i nye investeringer er likevel 
viktig da konsernet vil, i nær sagt alle nysalg, ha rett til å motta faste inntekter på 
investeringene i tiden fremover.

I desember 2010 ble det kunngjort at en større portefølje med utleieeiendommer i 
Sverige, bestående av omlag 11 100 leiligheter eid av Finanshuset Actas svenske og 
norske kunder, ble solgt til Willhem AB. Selve transaksjonen ble sluttført i 2011. Til 
tross for finanskrisen har investeringene, som ble lansert i 2003, gitt meget god 
avkastning. Actas kunder har realisert en fortjeneste på rundt 1,3 milliarder svenske 
kroner, eller en avkastning på mellom 85 og 93 prosent, avhengig av om kundene er 
fra henholdsvis Norge eller Sverige. Acta var, sammen med andre, finansiell rådgiver i 
transaksjonen. Styret og ledelsen i konsernet er tilfredse med å registrere at mange 
av våre fornøyde kunder valgte å reinvestere deler av egenkapitalen i andre 
investeringsprodukter tilbudt av Finanshuset Acta. Spesielt Nordic Secondaries, et 
fond innenfor private equity, fikk en god mottakelse i markedet hvor våre kunder 
valgte å investere nesten 600 millioner kroner.

Markets
Dette segmentet inkluderer konsernets aktiviteter innenfor corporate finance, 
institusjonelt salg, produktutvikling, arrangering av prosjekter, selskaper og 
strukturerte produkter samt administrasjon av kundenes investeringsporteføljer.

Selskapet Navigea Securities AS har ansvaret for selskapets virksomhet innenfor 
Markets. Segmentet har vært gjenstand for en betydelig satsning i løpet av 2011, hvor 
både antall ansatte og inntektene har økt i forhold til 2010.

Navigea Securities AS, som er selskapet som bedriver Actas virksomhet innenfor 
dette segmentet, har inngått mandatavtaler med samtlige av eiendomsporteføljene til 
Actas kunder, og er godt posisjonert når disse investeringene nærmer seg realisering 
i henhold til selskapenes mandater. Acta har i løpet av året for aller første gang stått 
som enearrangør i to eiendomsemisjoner i Norge og Sverige, hvor det ble hentet inn 
henholdsvis 19 millioner kroner og 36 millioner svenske kroner.

Driftsinntektene ble 156 millioner kroner i 2011, opp 9 millioner kroner fra 148 
millioner kroner i 2010. Driftsresultatet endte på 105 millioner kroner, sammenlignet 
med 114 millioner kroner i 2010.

Segmentet Markets vil videreutvikles ytterligere i tiden som kommer, og på den måten 
være rustet til å ta en større andel av verdiskapningen som skjer innenfor 
produktutvikling, administrasjon av investeringsporteføljer og corporate finance 
fremover.

Other
Under segmentet Other rapporteres konsernadministrasjon og konserninterne 
administrative tjenester innen finans og økonomi, IT og compliance, i tillegg til 
kostnader relatert til driften av Acta Kapitalforvaltning AS. Betydelige deler av IT-
driften er utkontraktert til eksterne samarbeidspartnere. Other har normalt ingen 
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eksterne inntekter, men får dekket kostnader ved tjenesteyting til andre segmenter 
gjennom interne serviceavtaler, med vilkår inngått på armlengdes avstand.

Samlet driftsresultat for segmentet ble minus 109 millioner kroner, sammenlignet med 
minus 32 millioner kroner året før. Den kraftige forverringen fra året før kan 
hovedsakelig tilskrives engangsposter, avsetninger og nedskrivninger hovedsakelig 
relatert til strategiske prosjekter og økte avsetninger ved årsslutt for å kunne møte 
potensielle fremtidige kompensasjonskrav fra kunder.

Regulatoriske og juridiske forhold
Acta Kapitalforvaltning AS, et datterselskap til Acta Holding ASA, markedsførte og 
distribuerte under våren 2007 investeringsprodukter i det svenske markedet som 
inneholdt en obligasjonsdel utstedt av konkursrammede Lehman Brothers Treasury 
Co. B.V., hvis morselskap er under konkursbeskyttelse. Investeringsproduktene 
hadde en samlet verdi på rundt 1.4 milliarder svenske kroner. Produktene ble 
arrangert av Kaupthing Bank Sverige, og denne banken var også långiver for den 
majoriteten av kundene som ønsket å lånefinansiere investeringene sine.

Acta Kapitalforvaltning AS og Kaupthing Bank hf. kom våren 2010 frem til enighet 
vedrørende de obligasjonene som Acta Kapitalforvaltning AS formidlet til sine kunder i 
2007, der Lehman Brothers var emittent. Avtalen innebar at de kundene som hadde 
lånefinansiert investeringen gjennom Kaupthing og valgte å akseptere forslaget, 
betalte tilbake 60 prosent av sine lån i Kaupthing mot at Kaupthing overtok 
obligasjonene. Hensyntatt skatteeffekter innebar dette rett under 50 prosent for de 
fleste kundene. Over 90 prosent av låntakerne valgte å akseptere. Acta 
Kapitalforvaltning AS har i ettertid mottatt søksmål fra i underkant av 450 kunder som 
valgte å ikke si ja til dette tilbudet fra Kaupthing, blant annet dem som investerte uten 
belåning.

Investorene bestrider plikten til å tilbakebetale lånene til banken, og har også vendt 
seg mot Acta Kapitalforvaltning AS som rådgiver for å få dekket lån som eventuelt 
ikke dekkes av banken og i visse tilfeller tapt egenkapital. Acta Kapitalforvaltning AS 
anser risikoen knyttet til disse søksmålene for å være relativt begrenset da selskapet 
kun er ansvarlig for rådgivningen, og denne er gitt på individuelt grunnlag. Denne 
vurderingen støttes også av den Svenska Allmänna reklamationsnämden (ARN) som 
i prinsippavgjørelser i mars 2010 har kommet frem til at Acta Kapitalforvaltning AS 
ikke generelt er erstatningspliktig overfor investorene på grunn av utilrådelig 
rådgivning i anledning konkursen i Lehman Brothers. Acta Kapitalforvaltning AS 
forventer at domstolene vil komme til samme konklusjon som ARN. Søksmålene som 
nå er rettet mot Acta Kapitalforvaltning AS innebærer likevel en viss risiko da ansvaret 
for feil eller mangler ved rådgivningen kan foreligge i visse individuelle saker, noe som 
ARN også har konstatert, både økonomisk og i form av svekket omdømme. 
Økonomisk sett er maksimal eksponering estimert til å være rundt 168 millioner 
svenske kroner forutsatt at alle saksøkerne vinner frem med sine krav, og om også 
tapt egenkapital skal erstattes. Saksomkostninger og påløpte renter vil eventuelt 
komme i tillegg. Acta Kapitalforvaltning AS bestrider kravene. Når det gjelder risiko for 
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tap av omdømme er mye av dette allerede skjedd, i og med at saken har versert i 
media helt siden september 2008.

Acta Kapitalforvaltning AS søkte i 2011 Finanstilsynet om tillatelse til å levere tilbake 
sine konsesjoner for å tilby investeringstjenester, hvilket Finanstilsynet godkjente.

Kapitaldekningskrav
Acta Holding ASA er underlagt krav til kapitaldekning på konsolidert grunnlag, jfr. vphl 
§ 8-12. Konsolidert krav til ansvarlig kapital per 31. desember 2011 er beregnet ut fra 
det høyeste av kravene for verdipapirforetakene, tillagt dekning for kredittrisiko 
beregnet av konsernets samlede eiendeler. Netto ansvarlig kapital er beregnet til 149 
millioner kroner og viser et overskudd på ansvarlig kapital på 101 millioner kroner i 
forhold til et myndighetskrav på 8 prosent av beregningsgrunnlaget.

Acta Asset Management AS har som omtalt tidligere mottatt varsel fra Finanstilsynet 
om en mulig tilbakekalling av selskapet konsesjoner. Konsernets konsoliderte krav til 
ansvarlig kapital vil til en viss grad påvirkes av det endelige utfallet i denne saken.

På bakgrunn av kapitaldekningskravene eksisterer det restriksjoner på mulighetene 
for å overføre midler mellom selskapene i konsernet.

Risikovurdering
Styret har foretatt en gjennomgang av risikostyringen i Actakonsernet. Styret og 
konsernsjef anser den vesentligste risikoen for Actakonsernets virksomhet til å være 
en eventuell svikt i rådgivningsprosessene hvor anbefalte investeringsløsninger ikke 
samsvarer med behov og egnethet til kunden. Produktutvelgelsesprosesser hvor det 
kan forekomme svikt i kvalitetskontrollen av forvaltere vil også representere en risiko 
for konsernet. En økning i tallet på kundeklager generelt, og spesielt de rettslige 
prosessene vedrørende produktene som inneholder obligasjoner utstedt av Lehman 
Brothers, er også en av de mest vesentlige risikofaktorene for konsernet. Antall klager 
på rådgivning som har skjedd etter at nye og strengere krav til rådgivningsprosessen 
ble innført er svært lave. Så godt som alle klagene konsernet mottar skriver seg fra 
perioden før MiFID-direktivet trådte i kraft i november 2007. Finanshuset Acta har 
viktige utfordringer med tanke på å forbedre sitt omdømme og renommé. Finanshuset 
Acta vil arbeide hardt for å ha en god kommunikasjon med både media, kunder og 
regulatoriske myndigheter for dermed å sikre at Acta fremstår som det seriøse 
finanskonsernet vi selv anser oss for å være.

Strategisk risiko
En nedgang i etterspørselen etter produkter tilbudt av Finanshuset Acta, det være seg 
på bakgrunn av et generelt svakt marked eller på grunnlag av dårlig renommé, 
representerer en strategisk risikofaktor for konsernet. Det samme vil inntektssvikt i 
form av lavere marginer enn ønsket være. Actakonsernet har iverksatt 
handlingsplaner for å motvirke negative utfall av disse risikoene. Videre vil svikt i 
selve forretningsmodellen, hvor de finansielle resultatene uteblir, være en risiko som 
må klassifiseres som strategisk. Svikt i rutiner og andre forhold av alvorlig karakter 
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hos våre viktigste samarbeidspartnere, samt risikoen for at Finanshuset Acta ikke til 
enhver tid oppfyller de regulatoriske kravene som stilles til konsernet, vil også være 
viktige strategiske risikofaktorer. Finanstilsynets stedlige tilsyn i selskapet Acta Asset 
Management AS våren 2011 bekreftet dette. I forbindelse med Finanstilsynets varsel 
om en mulig tilbakekallelse av Acta Asset Managements tillatelser til å yte 
investeringstjenester, vil det være en fare for at leverandører og kunder vil vurdere 
sine relasjoner med Acta, hvilket representerer ytterligere strategiske risikoer for 
konsernet. Actakonsernet har belyst disse risikoene i en analyse og iverksatt tiltak og 
vurderer de strategiske risikofaktorene til å være håndterbare.

Operasjonell risiko
Rutinesvikt i de mest sentrale prosessene i konsernet representerer en operasjonell 
risiko. Feil i rådgivningen vi gir til kunder, svikt i transaksjoner, produkter som ikke 
presterer som forutsatt samt feil og svikt i datasystemer brukt i konsernet, er alle 
eksempler på operasjonell risiko. Actakonsernet og datterselskaper har gjort disse 
risikovurderingene og satt i verk tiltak for å sørge for at denne risikoen er lavest mulig.

Finansiell risiko
Actakonsernet har lav eksponering i finansielle instrumenter. Konsernets likviditet 
holdes i form av bankinnskudd og/eller statssertifikater med kort løpetid og svært lav 
kursrisiko. Konsernet har ikke rentebærende gjeld og har således begrenset 
renterisiko relatert til fremmedkapital.

Den finansielle markedsrisiko for øvrig er hovedsakelig begrenset til at fremtidig 
inntjening vil være påvirket av endringene i markedspriser på selskapets produkter, 
samt generelle markedssvingninger. En vedvarende negativ trend i spare- og 
investeringsmarkedet generelt vil kunne gi misfornøyde kunder på bakgrunn av dårlig 
avkastning på deres investerte kapital. En slik utvikling vil kunne medføre en risiko for 
reduserte forretninger med eksisterende kunder. Fremtidige porteføljeinntekter vil 
variere med svingninger i markedspriser på kundeporteføljer under forvaltning. 
Valutarisikoen i Actakonsernet er hovedsakelig knyttet til at en vesentlig del av 
virksomheten er i Sverige. Styret har, på bakgrunn av utviklingen og forventningene i 
valuta- og rentemarkedet, vurdert valutarisikoen som moderat og har ingen planer om 
valutasikring på det nåværende tidspunkt.

Acta Holding ASA hadde per 31.12.11 utestående garantier for om lag 15 millioner 
kroner i tillegg til selvskyldnergarantier for enkelte husleieavtaler inngått av 
datterselskapene. Husleiegarantiene har en gjenværende varighet på mellom ett til 
fem år. Samlet garantiforpliktelse for disse er på 5 millioner kroner. Utestående 
garantier utover selvskyldnergarantier for inngåtte husleieavtaler er relatert til en 
selvskyldner lånegaranti stilt i mai 2008 for 50 % av et lån pålydende 15 millioner 
kroner gitt fra tredjepart. Per 31. desember 2011 utgjorde restlånet 13,8 millioner 
kroner med tillegg av påløpte renter på 2,1 millioner kroner. Det er per årsslutt 2011 
ikke fremmet noe krav om innfrielse av garantiforpliktelsen. Ut fra en helhetsvurdering 
og risikoen for at garantiforpliktelsene vil måtte innfris, har Acta Holding ASA valgt å 
resultatføre 5,1 millioner kroner. Avsetningen tilsvarende 50 prosent av selskapets 
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beregnede forpliktelser per 31. desember 2011 med tillegg for estimerte fremtidige 
rentekostnader frem til utgangen av 2016. Ved beregning av fremtidige 
renteforpliktelser er det benyttet en rentesats på 6 % p.a.

Risiko for at en kunde eller andre motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle 
sine forpliktelser, anses som relativ lav. Totale fordringer og opptjente inntekter utgjør 
67 millioner kroner per 31.12.11. Tap på fordringer har historisk sett vært lave.

Hendelser etter balansedagen
Den 3. februar 2012 mottok datterselskapet Acta Asset Management AS “Varsel om 
tilbakekall av tillatelser” fra Finanstilsynet etter stedlig tilsyn mars 2011. På bakgrunn 
av dette varselet ble det i børsmelding 7. februar annonsert at selskapet vil bygge ned 
sin virksomhet og at søsterselskapet Navigea Securities AS vil bygge opp en 
tilsvarende ny virksomhet. Styret i Acta Holding ASA tar til etterretning at 
Finanstilsynet mener at datterselskapet Acta Asset Management AS ikke har levd opp 
til tilsynets krav. Endelig rapport fra Finanstilsynet vil imidlertid gi oss verdifull 
veiledning som vil bli implementert i den nye virksomhetsoppbygging som nå foregår. 
Styret i selskapet Acta Asset Management AS er ikke enig i alle punktene i 
Finanstilsynets varsel, og er følgelig heller ikke enig i Finanstilsynets foreløpige 
konklusjon. Dette fremkommer i styrets tilsvar til Finanstilsynets varsel som ble 
oversendt Finanstilsynet fredag 9. mars 2012.

Acta Holding ASA har den 29. februar 2012 tildelt aksjeopsjoner i henhold til et 
opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner 
aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og 2011. Totalt ble det den 29. 
februar 2012 tildelt 555 000 aksjeopsjoner fordelt på 43 ansatte.

Fremtidsutsikter
I tiden som kommer vil Actakonsernet øke sitt fokus på å yte personlig 
rådgivningsservice til sine største kunder, hvilket vil medføre at det vil være enklere å 
drive virksomheten i tråd med våre egne og våre interessenters høye krav til kvalitet. 
Samtidig skal konsernet yte god og effektiv service til våre mindre kunder gjennom 
nyetablerte investeringssentre. Nye og mindre kompliserte konsepter vil bli etablert for 
å serve alle våre kunder, inkludert kunder med en mindre beholdning, på en mer 
effektiv måte enn tidligere.

Finanshuset Acta vil fortsette sin satsning i segmentet Markets og dermed være i 
stand til å ta en større andel av verdiskapningen som skjer innenfor produktutvikling, 
administrasjon av investeringsporteføljer og corporate finance fremover.

Den strategiske restruktureringen Actakonsernet nå gjennomgår har fokus på 
lønnsom vekst. Konsernet vil redusere sine årlige kostnader, både personellrelaterte 
og andre kostnader, med om lag 120 millioner kroner fremover. Avsetninger for 
restruktureringen av den norske og svenske organisasjonen vil bli gjort med mellom 
30 millioner kroner og 40 millioner kroner i regnskapet for første kvartal 2012.

Årlige driftskostnader er forventet å ligge i intervallet 360 millioner kroner til 390 
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millioner kroner fremover. Konsernet forventer videre at mesteparten av inntektene 
beholdes som de er, og at grunnlaget for lønnsomhet dermed er lagt.

Selv om man forventer at kundemidler under forvaltning vil reduseres i tiden som 
kommer, vil fokuset på større kunder og konsernets ambisjoner om å ta større del i 
verdikjeden øke inntjeningen samtidig som den regulatoriske risikoen reduseres 
fremover.

Konsolideringen i bransjen vi har sett de siste årene forventes å fortsette. Mindre og 
mellomstore markedsaktører vil ha vanskeligheter med å oppnå lønnsomhet når 
marginene presses samtidig som det stilles økte krav til rutiner for å sikre at lover og 
regler etterleves til enhver tid. Acta vil fortsette å være aktive i forhold til å vurdere 
gunstige muligheter som dukker opp, og som vil kunne styrke konsernets lønnsomhet 
eller bidra til en langsiktig og lønnsom vekst.

Styret og konsernsjef forventer et godt langsiktig marked for Actas spare- og 
investeringsløsninger. Som en av de dominerende markedsaktørene i Skandinavia, 
og med Europas mest attraktive kunder i vårt nedslagsfelt, har vi et solid grunnlag for 
lønnsom drift både på mellomlang og lang sikt.

Lønnsomhet
Det er en sunn kostnadskontroll i hele konsernet, og styret vil fortsette å ha fokus på 
dette fremover. Hovedfokuset fremover vil likevel være inntektsskapende aktiviteter 
og tiltak som sammen skal bidra til bærekraftig lønnsomhet i tiden som kommer.

Styret har stor tro på at aktiviteten som nå gjøres i konsernet vil medføre at 
flesteparten av Finanshuset Actas største kunder ønsker å videreføre sine 
kunderelasjoner til Acta, og at konsernet dermed vil beholde majoriteten av sine 
inntekter.

Uttalelser knyttet til vurderinger av fremtidige forhold vil alltid være forbundet med en 
betydelig grad av usikkerhet og risiko. Alle uttalelser, utenom de av historisk karakter, 
må derfor ikke bli forstått som noen som helst form for garantier eller sikkerhet om 
fremtidig utvikling.

Utbytte
Styret i Acta Holding ASA foreslår at det ikke betales utbytte for regnskapsåret 2011.

Disponering og overføringer – Acta Holding ASA
Styret foreslår at årsresultatet for 2011 på -88 831 000 kroner behandles som følger:

Overført fra annen egenkapital 88 831
Utbytte 0
Sum overføringer 88 831
 

Side 12 av 17



79

Acta Holding ASA hadde per 31. desember 2011 fri egenkapital på 118 914 000.

Stavanger, 26. mars 2012
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Actakonsernet – oppstilling av 
totalresultat – IFRS

FOR ÅRET SOM SLUTTET 31. DESEMBER 2011

 

Alle beløp i tusen kroner Note 2011 2010
Driftsinntekter 2 489 308 427 727
Lønnskostnader 3 309 075 265 048
Avskrivninger 6, 7 21 580 20 693
Nedskrivninger 6, 7 6 571 1 878
Andre driftskostnader 4 222 760 167 286
Sum driftskostnader 559 986 454 905
Driftsresultat -70 678 -27 178
Finansinntekter 4 5 558 6 239
Finanskostnader 4 3 151 287
Netto finansposter 2 407 5 952
Resultat før skattekostnad -68 270 -21 225
Skattekostnad 13 3 730 -2 547
Årets resultat -72 000 -18 678
Andre inntekter og kostnader
Omregningsdifferanser valuta -483 1 959
Totale andre inntekter og kostnader -483 1 959
Årets totalresultat -72 483 -16 719
Resultat per aksje 9 -0,28 -0,07
Resultat per aksje - utvannet 9 -0,28 -0,07
Effektiv skattesats -5,5 % 12,0 %
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Konsernbalanse

OPPSTILLING AV FINANSIELL STILLING (BALANSE) – IFRS
PER 31. DESEMBER 2011

Alle beløp i tusen kroner Note 2011 2010
EIENDELER
Anleggsmidler
Goodwill 6 8 823 14 954
Andre immaterielle eiendeler 6 35 044 45 006
Utsatt skattefordel 14 42 440 20 436
Varige driftsmidler 7 16 358 13 965
Sum anleggsmidler 102 665 94 361
Omløpsmidler
Andre finansielle eiendeler 12 16 117 1 181
Kortsiktige fordringer 11 66 446 100 516
Bankinnskudd 5 304 556 245 162
Sum omløpsmidler 387 119 346 859
SUM EIENDELER 489 784 441 220
 

Alle beløp i tusen kroner Note 2011 2010
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Egenkapital
Aksjekapital 9 46 356 46 356
Overskuddsfond 27 786 27 786
Annen innskutt egenkapital 12 234 6 581
Sum innskutt egenkapital 86 376 80 723
Annen egenkapital 148 755 247 093
Sum opptjent egenkapital 148 755 247 093
Sum egenkapital 235 131 327 816
Forpliktelser
Leverandørgjeld 5 16 087 11 555
Betalbar skatt 14 26 344 8 622
Skyldige skatter og offentlige avgifter 16 578 16 418
Avsetninger og andre forpliktelser 13 195 644 76 418
Sum kortsiktige forpliktelser 254 653 113 404
Sum forpliktelser 254 653 113 404
SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER 489 784 441 220
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Endringer i konsolidert egenkapital

OPPSTILLING AV ENDRINGER I EGENKAPITAL – IFRS
FOR ÅRET SOM SLUTTET 31. DESEMBER 2011
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Konsolidert kontantstrømoppstilling

FOR ÅRET SOM SLUTTET 31. DESEMBER 2011  – IFRS

Alle beløp i tusen kroner Note 2011 2010
Operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad -68 270 -21 225
Periodens betalte skatt -8 622 5 489
Avskrivninger/Nedskrivninger 6,7 28 151 22 571
Kostnadsføring av opsjoner 3 5 653 5 506
Endring i kortsiktige fordringer 34 070 -34 407
Endring i leverandørgjeld 4 532 -2 603
Endring i andre tidsavgrensningsposter 119 122 20 107
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 114 636 -4 563
Investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 6,7 -14 451 -13 531
Utbetalinger ved investering i datterselskaper,
netto etter kontanter 8 0 -14 935

Utbetalinger ved kjøp av andre finansielle eiendeler 12 -14 936 -1 000
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -29 387 -29 466
Finansieringsaktiviteter
Utbetaling av utbytte 10 -25 753 0
Innbetaling av egenkapital (netto proveny) 8 0 17 671
Kjøp egne aksjer -360 0
Salg egne aksjer 259 0
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -25 855 17 671
Netto endring i bankinnskudd, plasseringer og lignende 59 394 -16 358
Beholdning av bankinnskudd, plasseringer og lignende per 
01.01. 245 162 261 520

Beholdning av bankinnskudd, plasseringer,
trekk kassekreditt o.l. per 31.12. 304 556 245 162

Ubenyttede trekkrettigheter 60 000 60 000
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Noter til konsernregnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

1.1 Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell 
rapportering – International Financial Reporting Standards (IFRS) og fortolkninger 
fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB), som er godkjent av EU 
per 31. desember 2011.

Årsregnskapet består av Actakonsernets resultatregnskap, balanse, konsoliderte 
endringer i egenkapital, kontantstrømoppstilling og noter. Årsregnskapet utgjør en 
helhet og er utarbeidet etter et historisk kostprinsipp med unntak av finansielle 
instrumenter som er regnskapsført til virkelig verdi over resultatet, finansielle 
instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi.

Hovedkontoret til Acta Holding ASA har adresse Postboks 120, 4001 Stavanger. 
Årsregnskapet ble avgitt av styret 26. mars 2012.

Regnskapsprinsippene som fremkommer nedenfor, er anvendt konsistent for alle 
periodene som presenteres i konsernregnskapet.

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

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

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper, ved at det for 
datterselskapene er anvendt samme regnskapsprinsipper som for samtlige 
konsernselskaper. Aksjer i datterselskaper er eliminert.

1.3 Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger
Utarbeidelse av konsernregnskapet medfører at ledelsen gjør estimater og 
skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av 
anvendelsen av regnskapsprinsipper. Dette vil derfor påvirke regnskapsførte beløp for 
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eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og skjønnsmessige 
vurderinger evalueres løpende og er basert på historisk erfaring og andre faktorer, 
inklusive forventninger om fremtidige hendelser som anses å være sannsynlige på 
balansetidspunktet.Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden 
estimatene endres, og i alle fremtidige perioder som påvirkes.

Aksjebasert betaling/aksjeopsjoner
Ved verdsettelse av opsjoner er det knyttet en estimatusikkerhet til forutsetning om 
risikofri rente på innløsningstidspunktet. Se note 3.

Estimert verdifall på Goodwill
Se note 6 for informasjon om goodwill. Goodwill utgjorde under 2 prosent av 
konsernets balanse ved utgangen av 2011.

Virkelig verdi på finansielle instrumenter
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked fastsettes 
ved å benytte ulike verdsettelsesteknikker. Konsernet vurderer og velger metoder og 
forutsetninger som så langt som mulig er basert på markedsforholdene på 
balansedagen. Ved verdsettelse av finansielle instrumenter hvor observerbare 
markedsdata ikke er tilgjengelig, vil konsernet gjøre antagelser om hva markedet vil 
legge til grunn ved verdsettelse av tilsvarende finansielle instrumenter. I 
verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn ved beregning av likviditetsrisiko, 
kredittrisiko og volatilitet. En endring i de nevnte faktorene kan påvirke fastsatt virkelig 
verdi på konsernets finansielle instrumenter. Se også note 5 Finansielle instrumenter.

Inntektsskatt, herunder utsatt skattefordel
Konsernet skattlegges for inntekt innenfor Norge og Sverige. Betydelig bruk av skjønn 
er påkrevd for å fastsette inntektsskatten i konsernregnskapet, herunder vurderinger 
av innregning av utsatt skattefordel.

Konsernet innregner utsatt skattefordel med det beløp som sannsynlig vil kunne 
benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. Omfattende vurderinger må gjøres for å 
fastsette beløpet som kan innregnes, herunder forventet tidspunkt for utnyttelse, 
nivået på skattemessig positivt resultat så vel som strategier for skatteplanlegging og 
eksistensen av skattepliktige midlertidige forskjeller.

Betingede utfall
Actakonsernet vil, som en konsekvens av virksomheten i Norge og Sverige, 
regelmessig være part i en rekke rettstvister. Eventuelle regnskapsmessige effekter 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Konsernet vurderer blant annet sannsynligheten for 
ugunstig utfall og muligheten til å foreta et pålitelig estimat av mulige tap. Se note 13 
Avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser.

Avgangsansvar for langsiktige unit link spareavtaler
Beregning av avgangsansvar for langsiktige unit link spareavtaler baseres blant annet 
på forventninger, delvis ut fra erfaring, om forsikringskunders vilje og evne til å 
innbetale periodiske premiebeløp i henhold til inngått forsikrings-/spareavtale og 

Side 2 av 33



86

hvordan dette endrer seg over tid. I beregningen kreves det utstrakt bruk av skjønn 
samt at verdien av historisk avgang vil kunne påvirkes av blant annet endringer i 
markedsfohold, endringer i skatteregler og andre rammebetingelser. Se note 19.

1.4 Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes tiI valutakursen på 
transaksjonstidspunktet.

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

1.5 Omregning av utenlandske enheter
Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter, inkludert goodwill og virkelig 
verdijusteringer, som fremkommer ved konsolideringen, omregnes til norske kroner 
ved bruk av valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske 
virksomheter omregnes til norske kroner med en gjennomsnittskurs som en praktisk 
tilnærming til transaksjonskurs. Valutakursdifferanser i forbindelse med omregning 
regnskapsføres som omregningsdifferanse over Andre inntekter og kostnader. Disse 
resultatføres ved eventuell avhendelse av den utenlandske enheten.

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

Provisjonsinntekter fra nytegning av fond, forsikring (unit link), eiendomsaksjer og 
aksjer i shipping-, private equity-, infrastruktur- og fornybar energiselskaper og 
tilsvarende selskaper resultatføres når det er inngått skriftlige avtaler med kundene og 
bekreftelse på kundenes innbetaling av avtalt tegningsbeløp og provisjon foreligger. 
Inntekter fra nytegning av strukturerte produkter resultatføres når det er inngått 
bindende avtaler med kundene. Innsettingsavgift resultatføres når kunden tilfører nye 
midler til porteføljekonto.

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

Honorar for syndikering av eiendoms-, shipping-, private equity-, infrastruktur- og 
fornybar energiselskaper og tilsvarende selskaper inntektsføres når honorarene etter 
avtalene er opptjent.
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Avkastningsbaserte honorarer inntektsføres på tidspunktet for avvikling av 
porteføljene.

Strukturmargin fra strukturerte produkter inntektsføres når underliggende 
sikringsinstrumenter handles og marginer er endelig fastsatt.

Utbytte resultatføres når rett til å motta betaling er fastsatt. Renteinntekter og andre 
finansinntekter resultatføres etter hvert som disse opptjenes.

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

1.8 Avsetninger
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse som en følge av en 
tidligere hendelse, der det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør som 
følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er 
betydelig, beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige 
kontantstrømmer med en diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets 
prissetting av tidsverdien av penger og hvis relevant, risikoer spesifikt knyttet til 
forpliktelsen. Restruktureringsavsetninger innregnes når konsernet har godkjent en 
detaljert og formell restruktureringsplan, og restruktureringen enten har startet eller er 
offentliggjort.

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

1.10 Aksjebaserte betalingstransaksjoner
Ansattopsjoner med oppgjør i aksjer måles til virkelig verdi på tildelingstidspunktet. 
Opsjonene verdsettes etter Black & Scholes modellen. Beregnet verdi innregnes som 
personalkostnad, med motpost i annen innskutt egenkapital. Kostnaden fordeles over 
perioden frem til de ansatte får en ubetinget rett til opsjonene.

1.11 Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler som forventes å bli realisert i konsernets ordinære driftssyklus eller innen 
tolv måneder etter balansedagen, og eiendeler i form av kontanter eller 
kontantekvivalenter, klassifiseres som omløpsmidler. Alle andre eiendeler er 
klassifisert som anleggsmidler.

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

1.12 Varige driftsmidler
Varige driftsmidler føres til kostpris med fradrag for akkumulerte avskrivninger og 
nedskrivninger. Varige driftsmidler avskrives lineært over anleggsmidlets forventede 
brukstid hensyntatt eventuell restverdi. Estimert økonomisk levetid er som følger:

maskiner og utstyr 3 – 5 år
inventar og innredning 4 – 7 år

Påkostninger i forbindelse med ombygging av leide lokaler, klassifiseres som 
anleggsmidler og inngår i posten varige driftsmidler i balansen. Påkostning av leide 
lokaler avskrives over leiekontraktens levetid.

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

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

Balanseført verdi av varige driftsmidler som avskrives testes for verdifall dersom det 
foreligger indikasjoner på verdifall. Dersom et driftsmiddels balanseførte verdi er 
høyere enn eiendelens gjenvinnbare verdi, resultatføres et tap ved verdifall. Den 
gjenvinnbare verdi er den høyeste av netto salgsverdi og anleggsmiddelets 
bruksverdi. Varige driftsmidler er gruppert og vurdert på laveste nivå for måling av 
kontantstrømmer.

1.13 Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved 
immaterielle eiendeler ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi. 
Balanseførte immaterielle eiendeler regnskapsføres til kost redusert for eventuell av – 
og nedskrivning. Internt genererte immaterielle eiendeler, med unntak av balanseførte 
utviklingskostnader, balanseføres ikke, men kostnadsføres løpende. Økonomisk 
levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid 
avskrives over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved indikasjoner på dette. 
Avskrivningsmetode og – periode vurderes minst årlig. Endringer i 
avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring. Immaterielle 
eiendeler med ubestemt levetid testes for nedskrivning minst årlig, enten individuelt 
eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Immaterielle eiendeler med 
ubestemt levetid avskrives ikke. Levetiden vurderes årlig med hensyn til om 
antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. Hvis ikke behandles endringen til 
bestemt levetid prospektivt.
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Patenter og lisenser
Beløp betalt for patenter og lisenser er balanseført og avskrevet lineært over forventet 
brukstid. Forventet levetid for patenter og lisenser varierer fra fem til 10 år.

Programvare
Utgifter knyttet til kjøp av ny programvare er balanseført som en immateriell eiendel, 
om disse utgiftene ikke er en del av anskaffelseskostnaden til hardware. Programvare 
avskrives normalt lineært over fire til fem år. Utgifter pådratt som følge av å 
vedlikeholde eller opprettholde fremtidig nytte av programvare, kostnadsføres dersom 
ikke endringene i programvaren øker den fremtidige økonomiske nytten av 
programvaren.

1.14 Virksomhetssammenslutninger
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til oppkjøpsmetoden. 
Transaksjonsutgifter resultatføres etter hvert som de påløper.

Vederlaget ved kjøp av virksomhet måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet og 
består av kontanter og utstedte aksjer i Acta Holding ASA.

Ved kjøp av en virksomhet vurderes alle overtatte eiendeler og forpliktelser for 
klassifisering og tilordning i samsvar med kontraktsbetingelser, økonomiske 
omstendigheter og relevante forhold på oppkjøpstidspunktet. Overtatte eiendeler og 
gjeld balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen. Merverdiallokeringen ved 
virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om 
virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres 
inntil 12 måneder etter oppkjøpstidspunktet. Minoritetsinteressene beregnes til 
minoritetens andel av identifiserbare eiendeler og gjeld. Valg av metode gjøres for 
hver enkelt virksomhetssammenslutning.

Ved trinnvise oppkjøp måles tidligere eierandeler til virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet. Verdiendringer på tidligere eierandeler resultatføres.

Goodwill beregnes som summen av vederlaget og regnskapsført verdi av 
minoritetsinteressene og virkelig verdi av tidligere eide eierandeler, med fradrag for 
nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser beregnet på 
overtakelsestidspunktet. Goodwill avskrives ikke, men testes minst årlig for eller ved 
indikasjon på verdifall. I forbindelse med en nedskrivningsvurdering allokeres goodwill 
til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende 
enheter som forventes å få synergier av virksomhetssammenslutningen.

Den del av virkelig verdi av egenkapitalen som overstiger vederlaget (negativ 
goodwill) inntektsføres umiddelbart på oppkjøpstidspunktet.

1.15 Finansielle instrumenter
Lån, fordringer og andre forpliktelser regnskapsføres til amortisert kost. Inntekter og 
kostnader beregnes etter internrentemetoden ved beregning av engasjementets 
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internrente. Internrenten fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede 
kontantstrømmer innenfor forventet løpetid. Amortisert kost er nåverdien av slike 
kontantstrømmer neddiskontert med internrenten.

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

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

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

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

1.17 Leieavtaler
Actakonsernets leieavtaler er regnskapsført etter følgende regler:

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

1.18 Segmentrapportering
Selskapet har segmentrapportering basert på virksomhetsområder. Denne 
inndelingen sammenfaller med den måten ledelsen i konsernet for innrapportert tall 
og evaluere dem. Regnskapsprinsippene for segmentrapportering er de samme som 
for konsernregnskapet for øvrig. Prising av transaksjoner mellom ulike segmenter er 
gjort på armlengdes avstand.
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1.19 Endring i regnskapsprinsipper og noter
Endring i regnskapsprinsipper:

Konsernet har i 2011 tatt i bruk følgende nye standarder og endringer:

IFRS 3 Virksomhetssammenslutninger
Det tas inn en presisering om at endringene i IFRS 7, IAS 32 og IAS 39 som fjerner 
unntaket for betinget vederlag, ikke gjelder for betinget vederlag i forbindelse med 
virksomhetssammenslutninger hvor oppkjøpstidspunktet er tidligere enn anvendelsen 
av IFRS 3 (revidert i 2008).

Videre innføres det en begrensning av omfanget av målealternativer for komponenter 
av ikke-kontrollerende eierinteresser (minoritetsinteresser).

Det er også gjort endringer i IFRS 3 for å klargjøre reglene for regnskapsføring av 
aksjebaserte betalingsordninger i det oppkjøpte selskap som det overtakende selskap 
erstatter med en ny ordning. Opsjonsordningene regnskapsføres til virkelig verdi på 
oppkjøpstidspunktet og egenkapitalelementet knyttet til de nye opsjonsordningene 
klassifiseres som ikke-kontrollerende eierinteresser.

IFRS 7 Finansielle instrumenter – opplysninger
Det er ikke lenger krav om å spesifisere maksimal kreditteksponering i notene for de 
instrumentene hvor balanseført beløp representerer maksimal kreditteksponering. Det 
er derved bare de eksponeringene hvor balanseført beløp ikke representerer 
maksimal kreditteksponering som nå kreves spesifisert i noter.

Kravet om å opplyse om den balanseførte verdien for finansielle eiendeler hvor 
vilkårene er reforhandlet og som ellers ville ha vært forfalt og misligholdt, eller ville ha 
vært gjenstand for en nedskriving, dersom ikke en slik reforhandling hadde funnet 
sted er nå tatt bort. Det er gitt en presisering knyttet til opplysninger om sikkerhet stilt 
til fordel for konsernet og lignende risikoreduserende ordninger. Det er den finansielle 
effekten av sikkerhet stilt og andre risikoreduserende ordninger i forhold til maksimal 
kreditteksponering, det skal opplyses om.

Kravet om å gi opplysninger om sikkerhetsstillelser som selskapet har tatt kontroll 
over er endret slik at det nå bare skal gis opplysninger om sikkerhetsstillelser som 
selskapet har tatt over og der sikkerhetsstillelsen fortsatt eies på balansedato. Kravet 
om å gi en beskrivelse av sikkerhetsstillelse til selskapet og andre kredittforbedringer 
for finansielle instrumenter som er forfalt, men ikke nedskrevet, og for instrumenter 
som er individuelt nedskrevet, er fjernet. Det samme gjelder kravet om å gi et estimat 
av virkelige verdi på sikkerhetsstillelsen for disse instrumentene.

Endringene har ikke hatt innvirkning på konsernregnskapet.

1.20 Implementering av IFRS
Regnskapsprinsipper og noteopplysninger fra følgende IFRS- og IFRIC-fortolkninger 
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er ikke anvendt ved utarbeidelse av konsernregnskapet per 31.12.2011:

Endringer til IFRS 7 Finansielle instrumenter – opplysninger
Endringen vedrører notekrav i forbindelse med overføring av finansielle eiendeler som 
selskapet fortsatt har en involvering i. Endringene tar sikte på å gi brukerne et bedre 
bilde av eksponeringen til foretaket som overfører de finansielle eiendelene. 
Ikrafttredelsestidspunktet for IFRS 7 er satt til 1. juli 2011, men standarden er fortsatt 
ikke godkjent av EU. Det er foreløpig ikke kjent hvilken innvirkningen endringen vil få 
på konsernet, men det forventes ikke at endringene vil være ha vesentlig betydning. 
Konsernet forventer å anvende den endrede standarden fra og med 1. januar 2012.

IFRS 9 Financial Instruments
IFRS 9 vil erstatte dagens IAS 39. Prosjektet er delt opp i flere faser. Første fase 
knyttet til klassifikasjons- og målereglene er ferdigstilt fra IASB. I denne første fasen 
fremkommer det fra IFRS 9 at finansielle eiendeler som inneholder vanlige lånevilkår 
regnskapsføres til amortisert kost, med mindre en velger å føre dem til virkelig verdi, 
mens andre finansielle eiendeler skal regnskapsføres til virkelig verdi. Klassifikasjons- 
og målereglene for finansielle forpliktelser i IAS 39 videreføres, med unntak for 
finansielle forpliktelser utpekt til virkelig verdi med verdiendring over resultat (virkelig 
verdi-opsjon), hvor verdiendringer knyttet til egen kredittrisiko separeres ut og føres 
over andre inntekter og kostnader. IFRS 9 gjelder med virkning for regnskapsår som 
starter 1. januar 2015 eller senere, men EU har ikke godkjent standarden. Tidligere 
anvendelse er tillatt dersom EU godkjenner standarden. Det er foreløpig ikke foretatt 
noen vurdering av hvilken innvirkningen endringen vil få på konsernet. Konsernet 
forventer å anvende IFRS 9 fra og med 1. januar 2015.

IFRS 10 Consolidated Financial Statements / Konsernregnskap (uoffisiell oversettelse)
IFRS 10 erstatter de delene av IAS 27 Konsernregnskap og separate finansregnskap 
som omhandler konsoliderte regnskaper, og SIC-12 Konsolidering – foretak med 
særskilt formål. IFRS 10 bygger på én enkelt kontrollmodell som skal anvendes for 
alle enheter. Innholdet i kontrollbegrepet er noe endret fra IAS 27. Avgjørende for om 
selskaper skal konsolideres etter IFRS 10 er om det foreligger kontroll. Kontroll 
foreligger når investoren har makt over investeringsobjektet; er utsatt for, eller har 
rettigheter til variabel avkastning fra investeringsobjektet; og evne til å bruke makt til å 
styre de aktiviteter hos investeringsobjektet som i vesentlig grad påvirker 
avkastningen. IFRS 10 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 
2013 eller senere, men EU har foreløpig ikke godkjent standarden. Tidligere 
anvendelse er tillatt dersom EU godkjenner standarden. Det er foreløpig ikke foretatt 
noen vurdering av hvilken innvirkningen endringen vil få på konsernet. Konsernet 
forventer å anvende IFRS 10 fra og med 1. januar 2013.

IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities / Opplysninger om interesser i andre 
foretak (uoffisiell oversettelse)
IFRS 12 gjelder for foretak som har interesser i datterselskaper, felleskontrollert 
virksomhet, tilknyttede foretak, eller ikke-konsoliderte strukturerte enheter (structured 
entities). IFRS 12 erstatter opplysningskrav som tidligere fulgte av IAS 27 
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Konsernregnskap og separat finansregnskap, IAS 28 Investeringer i tilknyttede 
foretak, og IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet. I tillegg introduseres det en 
rekke nye opplysningskrav. IFRS 12 gjelder med virkning for regnskapsår som starter 
1. januar 2013 eller senere, men EU har ikke godkjent standarden. Tidligere 
anvendelse er tillatt dersom EU godkjenner standarden. Det er foreløpig ikke foretatt 
noen vurdering av hvilken innvirkningen endringen vil få på konsernet. Konsernet 
forventer å anvende IFRS 12 fra og med 1. januar 2013.

IFRS 13 Fair Value Measurement / Måling av virkelig verdi (uoffisiell oversettelse)
Standarden angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler og 
forpliktelser som andre standarder krever eller tillater målt til virkelig verdi. IFRS 13 
gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere, men EU 
har ikke godkjent standarden. Tidligere anvendelse er tillatt dersom EU godkjenner 
standarden. Det er foreløpig ikke foretatt noen vurdering av hvilken innvirkningen 
endringen vil få på konsernet. Konsernet forventer å anvende IFRS 13 fra og med 1. 
januar 2013.

Endringer til IAS 1 Presentasjon av finansregnskap
Endringen til IAS 1 var et krav om å gruppere inntekter og kostnader i oppstillingen 
over andre inntekter og kostnader på grunnlag av om de potensielt kan bli 
reklassifisert til resultatet eller ikke. Endringene gjelder med virkning for regnskapsår 
som starter 1. juli 2012 eller senere, men EU har ikke godkjent endringene. Tidligere 
anvendelse er tillatt dersom EU godkjenner endringene. Konsernet forventer å 
anvende den endrede standarden fra og med 1. januar 2013.

Endringer til IAS 32 Finansielle instrumenter – presentasjon
IAS 32 er endret for å klargjøre innholdet i «currently has a legally enforceable right to 
set-off» og også klargjøre anvendelsen av IAS 32s motregningskriterier for 
oppgjørssystemer som eksempelvis clearing house-systemer som anvender 
mekanismer for bruttooppgjør som ikke skjer samtidig (simultaneously). Endringene 
gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere, men EU 
har ikke godkjent endringene. Tidligere anvendelse er tillatt dersom EU godkjenner 
endringene og at endringene i IFRS 7 som krever opplysninger om motregning av 
finansielle instrumenter også oppfylles. Konsernet forventer å anvende den endrede 
standarden fra og med 1. januar 2014.

Note 2 Segmentinformasjon

Virksomhetsrelaterte segmenter
IFRS 8 krever at konsernet bruker en ledelsestilnærming for identifikasjon av 
segmentene. Informasjonen som rapporteres, er den Actas ledelse benytter internt for 
å evaluere segmentenes resultater og for å bestemme hvordan ressurser skal 
allokeres til segmentene.

For rapporteringsformål internt og eksternt benytter konsernet virksomhetsrelaterte 
segmenter. Actakonsernet driver i dag virksomhet underlagt den norske 
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verdipapirhandelloven med bl.a. distribusjon, rådgivning, utførelse av ordre, handel og 
oppgjør av investorers porteføljer av finansielle produkter i Wealth Management 
segmentet. Markets segmentet inneholder konsernets operasjoner innenfor corporate 
finance, institusjonelt salg, produktutvikling, arrangering av prosjekter, selskaper og 
strukturerte produkter og administrasjon av investeringsporteføljer.

Konsernet benytter seg av tre kostnadsgrupper; variable, aktivitetsbaserte og faste 
kostnader. Disse er ytterlig delt opp i kostnader tilknyttet lønn og personal, og andre 
kostnader. Variable kostnader inkluderer kostnader som har en nær relasjon til 
salgsinntektene, samt bonuser og annen prestasjonsbasert avlønning av konsernets 
ansatte. Aktivitetsbaserte lønns- og personalkostnader er tilknyttet rekruttering, 
personalutvikling og andre kostnader knyttet til personalrelaterte aktiviteter. Andre 
aktivitetsbaserte driftskostnader dekker ulike markedsaktiviteter, kunderekruttering, 
reiser, advokatog konsulenthonorarer samt ulike kostnader som varierer i forhold til 
konsernets aktivitetsnivå. Faste kostnader består av fastlønn til konsernets ansatte, 
leie av lokaler og utstyr, revisjonshonorarer, kontraktuelle it-kostnader, forsikringer og 
andre kostnader som relaterer seg til inngåtte avtaler og i mindre grad varierer med 
kortsiktige svingninger i konsernets aktivitetsnivå. Konsernet rapporterer netto 
finansresultat for segmentene i tråd med interne rapporteringsrutiner.

Transaksjonsrelaterte inntekter er delt inn i to grupper: inntekter fra verdipapirfond og 
forsikring og inntekter fra andre investeringsprodukter. Andre investeringsprodukter 
inkluderer bl.a. eiendom, shipping, infrastruktur, private equity, fornybar energi, hedge 
fond, aksjeindeksobligasjoner samt innsettingsavgift porteføljekonto.

Konsernet endret segmentrapporteringen i løpet av 2011. Virksomhetsrelaterte 
segmenter er mer beskrivende for konsernets aktiviteter enn geografiske segmenter. 
Under Øvrig virksomhet/Elimineringer rapporteres konsernadministrasjon og 
konserninterne administrative tjenester innen finans og økonomi, personal, IT, marked 
og compliance, i tillegg til kostnader relatert til virksomheten AKF. Øvrig virksomhet 
har normalt ingen eksterne inntekter, men får dekket kostnader ved tjenesteyting til 
andre segmenter gjennom interne serviceavtaler, inngått på armlengdes vilkår. 
Finansiell informasjon er gitt i tabellen nedenfor.
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Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Lønn 193 582 182 436
Bonus/overskuddsbetaling 25 580 1 787
Pensjonskostnader, tilskuddsplaner 8 576 8 097
Beregnet fordel opsjonsprogram 5 653 5 499
Arbeidsgiveravgift 45 347 39 769
Andre ytelser 30 338 27 460
Sum 309 075 265 048
Gjennomsnittlig antall årsverk 272 281
 

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Lønn 2011 193 582
Bonus/overskuddsbetaling 1 787 1 787
Pensjonskostnader, tilskuddsplaner 8 097 8 576
Beregnet fordel opsjonsprogram 5 499 5 653
Arbeidsgiveravgift 39 769 45 347
Andre ytelser 27 460 30 338
Sum 265 048 309 076
Gjennomsnittlig antall årsverk 281 281
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Ytelser til ledende ansatte
Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets godtgjørelsesutvalg. Styrets 
godtgjørelsesutvalg fastsetter retningslinjene for godtgjørelse til øvrige ledende 
ansatte, herunder både nivå for fast avlønning og prinsippene for og omfanget av 
bonusordninger.

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

Tidligere konsernsjef gikk i mars 2012 over til annen stilling i konsernet uten endring i 
betingelser. Det er ikke utbetalt etterlønn. Konstituert konsernsjef i Acta har avtale om 
18 måneders etterlønn dersom han blir oppsagt uten saklig grunn eller som følge av 
store endringer i oppgaver f.eks. grunnet oppkjøp eller fusjon. Tidligere 
administrerende direktører i datterselskapet Acta Asset Management AS fratrådte i 
februar 2012 med etterlønn i 18 måneder. Administrerende direktør i Acta Finans AB, 
direktør for rådgivning Norge og markedsdirektør har avtale om 12 måneders 
etterlønn. Administrerende direktør i Navigea Securities AS har avtale om etterlønn i 
seks måneder. Ingen andre ledende ansatte har avtale om etterlønn.

Actakonsernet etablerte med virkning fra 1. januar 2005 en innskuddsbasert 
pensjonsordning for alle fast ansatte i Norge og Sverige. I Norge var 
innskuddsprosenten for 2010 fire prosent av fastlønn mellom 1G – 6G og seks 
prosent av fastlønn mellom 6G – 12G. I forhold til krav om obligatorisk 
tjenestepensjon (OTP) som trådte i kraft 1. juli 2006, har Actakonsernet en 
pensjonsordning utover minstekravene på to prosent av lønn over 1G opp til 12G. I 
2011 var innskuddprosenten for de ansatte i Sverige fem prosent av fastlønn.

Styret i Acta Holding ASA tildelte i 2009 utvalgte medlemmer av konsernledergruppen 
aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram lansert i 2008. Dette 
opsjonsprogrammet ble i 2009 besluttet erstattet med et nytt som omfatter samtlige 
ansatte i konsernet. Ordningen er en del av et langsiktig incentivprogram for 
medarbeiderne i Actakonsernet som både skal bidra til å skape gode resultater og 
bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende. På 
vedtakstidspunktet for årsregnskapet er det utestående totalt 6,184 millioner 
aksjeopsjoner hvorav ledende ansatte besitter 622 tusen aksjeopsjoner. Tildelingene 
er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 30. april 2008, 6. mai 2009, 11. 
mai 2010 og 25. mai 2011. Innløsningskursene for opsjonene er kr 2,07 for opsjonene 
tildelt i mars 2009, kr 3,38 for opsjonene tildelt i februar 2010, kr 2,46 for opsjonene 
tildelt i august 2010, kr 2,86 for opsjonene tildelt i oktober 2010, kr 3,14 for opsjonene 
tildelt i februar 2011, kr 3,66 for opsjonene tildelt i mai 2011, kr 2,14 for opsjonene 
tildelt i august 2011, kr 1,50 for opsjonene tildelt i november 2011 og kr 1,10 for 
opsjonene tildelt i februar 2012. Innløsningskursen for opsjonene skal reduseres med 
akkumulert utbetalt utbytte i perioden etter at opsjonene er tildelt. Utbytte for 2007, 
utbetalt etter tildelingstidspunktet i 2008, var kr 2,55 per aksje. Det ble ikke betalt 
utbytte for regnskapsårene 2008 og 2009. Utbytte for 2010, utbetalt etter 
tildelingstidspunktet i mai 2011, var kr 0,10 per aksje. Av aksjeopsjonene tildelt i mars 
2009 kan inntil 50 prosent innløses i 2012, innenfor bestemte perioder. 
Aksjeopsjonene som ble tildelt i februar 2010, august 2010, oktober 2010, august 
2011, november 2011 og februar 2012 kan innløses med 100 prosent i henholdsvis 
2012, 2013 og 2014, i alle år innenfor bestemte perioder. Aksjeopsjoner som ble 
tildelt i februar 2011 og mai 2011 kan for primærinnsidere og en definert gruppe av 
andre ansatte innløses med 1/3 i 2012, 1/3 i 2013 og 1/3 i 2014, i alle år innenfor 
bestemte perioder. Aksjeopsjoner tildelt øvrige ansatte i februar 2011 og mai 2011 
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kan innløses med 100 prosent i 2013, innenfor bestemte perioder. Ved utgangen av 
2011 var aksjekursen kr 1,21.

Opsjoner 2011 Antall VGIK1 2010 Antall VGIK1
Utestående ved begynnelsen av året 9 673 944 3,54 4 597 009 4,45
Tildelt i løpet av året 5 067 000 2,94 6 344 342 3,12
Innløst i løpet av året 125 000 2,07 0
Utløpt i løpet av året 2 789 050 4,29 100 000 20,04
Terminert i løpet av året 2 322 883 3,41 1 167 407 3,46
Utestående ved årets slutt 9 504 011 9 673 944 3,54
Innløsbare ved årets slutt 0 0
1) Veid gjennomsnittlig innløsningskurs. Beløp i NOK.

Veid gjennomsnittlig levetid for utestående opsjoner per 31. desember 2011 er 0,8 år.

Veid gjennomsnittlig innløsningskurs på utestående opsjoner ved årets slutt:

Utløpsdato 2011 Antall VGIK1 2010 Antall VGIK1
04.11.2011 3 866 837 4,23
24.02.2012 3 696 860 3,33 3 700 276 3,38
11.05.2012 66 667 3,66
24.08.2012 1 048 790 2,46 1 258 585 2,46
02.11.2012 784 739 2,68 848 246 2,67
15.02.2013 1 643 908 3,14
10.05.2013 441 169 3,66
16.08.2013 591 454 2,14
01.11.2013 424 999 1,50
14.02.2014 738 667 3,14
09.05.2014 66 667 3,66
Sum 9 504 011 9 673 944
1) Veid gjennomsnittlig innløsningskurs. Beløp i NOK.

Acta har benyttet Black & Scholes modellen ved verdsettelse av opsjonene. Som 
riskofri rente i modellen er det benyttet statsveksel/obligasjon med utløp nærmest 
mulig opsjonens ved tildelingsdato. På grunn av utvanningseffekten på de 
eksisterende aksjene, finner man prisen på opsjonen numerisk. I modellen er 
følgende forutsetninger lagt til grunn for nye tildelinger:

Tildeling Forventet utbytte 
yield (%)

Historisk volatilitet 
(%)

Forventet levetid på 
opsjonen (år)

Mar. 2009 10,9 70,30 3,62
Feb. 2009 0,98 91,73 2,02
Aug. 2010 6,39 91,34 2,02
Okt. 2010 4,50 83,59 2,02
Feb. 2010 3,05 67,79 2,00
Mai 2011 3,62 58,90 2,00
Aug. 2011 5,38 55,68 2,02
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Nov. 2011 6,34 53,99 1,99

Forventet volatilitet er beregnet utfra historisk volatilitet basert på daglig data over like 
lang tidshorisont som løpetid på opsjonene.

Opsjonenes påvirkning av regnskapet:

Beskrivelse (Alle beløp i tusen kroner) 2011 2010
Opptjening opsjoner -5 653 -5 506
Endring avsetning arbeidsgiveravgift 14 299
Netto opsjonsinntekter/-kostnader -5 639 -5 207
Endring gjeld -14 -299
 

Note 4 Sammenslåtte poster i resultatregnskapet

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Kostnader vedrørende lokaler 40 473 45 460
IT-kostnader 34 773 47 946
Honorarer til revisor, advokater og konsulenter 25 146 22 592
Tele- og portokostnader 5 660 6 895
Reiseaktiviteter 7 098 8 031
Trykksaker og kontorrekvisita 4 938 7 423
Markedsaktiviteter 14 972 18 248
Verdipapirsentralen 1 292 929
Finanstilsynet 661 -304
Utbetalinger og endring i avsetninger for estimert kompensasjon til 
kunder og prosesskostnader relatert til mottatte kundeklager1)

76 137 5 165

Øvrige driftskostnader 11 611 4 901
Sum andre driftskostnader 222 760167 286
1) I 2011 er det utbetalt 11,1 millioner kroner i kompensasjon til kunder relatert til kundeklager. Se note 13.

Lovpålagt revisjon 1 092 1 203
Andre revisjonsrelaterte tjenester 318 0
Skattemessig bistand 125 82
Andre tjenester utenfor revisjonen 2 635 156
Sum honorar til revisor 4 170 1 441
Honorarene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

Renter, bankinnskudd 4 257 3 326
Renter, statssertifikater 0 0
Andre finansinntekter 1 301 2 913
Sum finansinntekter 5 558 6 239
Bankrenter og -gebyrer 20 250
Andre finanskostnader 3 130 37
Sum finanskostnader 3 151 287
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Av andre finanskostnader i 2011 relaterer ca. 1,4 millioner kroner seg til kursjustering 
av unoterte aksjer i ulike investeringsporteføljer som Acta Kapitalforvaltning AS har 
overtatt i forbindelse med oppgjør av kundesaker.

Note 5 Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter til amortisert kost
De fleste eiendels- og gjeldsposter i Actakonsernets balanse vurderes til amortisert 
kost i regnskapet.

Amortisert kost innebærer verdsetting av balansepostene etter opprinnelig avtalte 
kontantstrømmer, eventuelt justert for verdiforringelse. Slike verdivurderinger vil ikke 
alltid gi verdier som er i samsvar med markedets vurdering av de samme 
instrumenter. Avvik skyldes blant annet forskjellige oppfatninger om makroutsikter, 
markedsforhold, risikoforhold og avkastningskrav, samt avvik i tilgang på presis 
informasjon. Tabellen ovenfor gir en oversikt over beregnet virkelig verdi av poster 
som er bokført til amortisert kost. Verdien er beregnet med utgangspunkt i priser 
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notert i aktive markeder der slik informasjon er tilgjengelig, interne modeller som 
beregner en teoretisk verdi når det ikke finnes aktive markeder, eller sammenligning 
mellom priser på instrumentene i porteføljen i forhold til siste tilgjengelige 
transaksjonspriser.

Verdsettingen er gjort med utgangspunkt i de enkelte instrumentenes egenskaper og 
verdier på balansetidspunktet. Disse verdiene omfatter imidlertid ikke de samlede 
verdier av kundeforhold, markedstilgang, merkevarer, organisasjon, medarbeidere og 
strukturkapital. Slike immaterielle eiendeler er i hovedsak ikke regnskapsførte. Videre 
vurderes og prises de fleste kundeforretninger i sammenheng for flere produkter 
under ett, hvor produkter på balansen ses i sammenheng med andre produkter og 
tjenester som kunden også benytter. De enkelte balanseførte eiendeler og 
gjeldsposter gir derfor ikke et dekkende uttrykk for den samlede verdien av 
konsernets virksomhet.

Note 6 Goodwill og andre immaterielle eiendeler

Goodwill og immaterielle eiendeler består kun av eksterne kostnader. Goodwill blir 
ikke avskrevet. Imidlertid blir det foretatt en nedskrivningstest hvert år.

Actakonsernet foretar løpende vurderinger av hvorvidt verdien av balanseført goodwill 
og øvrige immaterielle eiendeler med udefinert levetid er intakt, og minimum årlig 
gjennomføres en fullstendig nedskrivningstest av alle vurderingsenheter. De enkelte 
goodwillposter og immaterielle eiendeler i Actakonsernets balanse er allokert til 
vurderingsenheter i henhold til hvilke virksomheter som nyter godt av den kjøpte 
eiendelen. Valg av vurderingsenhet er gjort ut fra hensyn til hvor det er mulig å 
identifisere og skille ut kontantstrømmer knyttet til virksomheten.

Beregning av gjenvinnbart beløp er basert på forventet bruksverdi. Bruksverdi 
fremkommer ved summen av beregnede nåverdier av forventede kontantstrømmer for 
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en planperiode og fremskrevne kontantstrømmer etter planperioden. 
Kontantstrømmene for planperioden er vanligvis tre år og tar utgangspunkt i 
budsjetter og planer som er godkjent av ledelsen. Budsjetter og planer må kunne 
sannsynliggjøres ut fra historiske resultater i enheten. Ved beregning av bruksverdien 
er det benyttet en neddiskonteringssats før skatt på 12 prosent. Ut over planperioden 
er det lagt til grunn en årlig vekst på 2,5 prosent, som tilsvarer forventet langsiktig 
inflasjon.

Diskonteringsfaktoren er basert på en vurdering av hva som er markedets langsiktige 
avkastningskrav for den type virksomhet som inngår i vurderingsenheten. 
Avkastningskravet reflekterer risiko i virksomheten. Nedskrivningstestene er i 
utgangspunktet gjennomført på kontantstrømmer etter skatt for å kunne benytte 
markedets avkastningskrav direkte. Dersom testen viser at det kan foreligge behov for 
nedskrivning, foretas en grundigere gjennomgang av enheten som også omfatter en 
vurdering av verdien på kontantstrømmer før skatt. I vurderingen for regnskapsåret 
2011 er det brukt en diskonteringsrente basert på en justert kapitalverdimodell med 
en normalisert risikofri rente i enhetens hjemmemarked og en normalisert risikopremie 
på 4 prosent. Beta-verdier er estimert for hver vurderingsenhet. For kontantstrømmer i 
fremmed valuta benyttes spotkurser og kjøpekraftsparitet ved estimering av fremtidige 
valutakurser. Deretter neddiskonteres alle kontantstrømmer med samme 
diskonteringssats.

Estimatene bygger på sentrale forutsetninger som antall kontorer, antall ansatte i 
salgsrelaterte stillinger, antall kunder, kundemidler under forvaltning og forventet 
etterspørsel etter den kontantgenererende enhets tjeneser og produkter, både fra 
eksisterende og nye kunder. Ved endring av forutsetninger vil det ikke medføre noen 
nedskriving av goodwill.

Goodwill relatert til oppkjøp av Axir ASA
Den bokførte goodwillen relatert til oppkjøpet av Axir ASA våren 2010 beløper seg til 
8,8 millioner kroner. Selskapet er videreført i Actakonsernet ved Acta Markets AS, 
som videre endret navn til Navigea Securities AS og i den norske virksomheten 
forøvrig. I 2011 hadde Navigea Securities AS et driftsresultat på 112,7 millioner 
kroner. Virksomhetskjøpet er etter oppkjøpet fant sted, integrert og videreført under 
segmentet Markets, presentert i note 2 Segmenter. Segmentet Markets hadde i 2011 
et driftsresultat på 108,6 millioner kroner.

Beregningene av bruksverdi og simulerte endringer av de viktigste forutsetningene 
viser at det ikke er behov for nedskrivninger. Konsernets ledelse vurderer 
mulighetene for fortsatt positive resultater i vurderingsenheten som gode. Bokført 
verdi per 31. desember 2011 vurderes som forsvarlig. Ved endringer i forutsetningene 
vil det ikke medføre noen nedskrivning av goodwill relatert til oppkjøpet av Axir ASA.

Goodwill relatert til oppkjøp av Svenska Spar AB
Goodwill relatert til oppkjøpet av Svenska Spar AB høsten 2004, er nedskrevet til null. 
Hovedgrunnen til nedskrivningen er gjentatte negative resultater fra den 
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kontantgenererende enheten.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler består av investeringer i standardsystemene Abasec 
(porteføljesystem) og Microsoft Dynamics (CRM-system). Programvaren er 
balanseført til anskaffelseskost med tillegg av eksterne utgifter for å gjøre 
programvaren klar til bruk, fratrukket akkumulerte avskrivninger. Forventet økonomisk 
levetid og avskrivingsperiode er fem år.

Nedskrivning av immaterielle eiendeler i 2010 relaterer seg til nedskrivning av bokført 
verdi på Axir ASA sin hjemmeside på internett, hvor verdien etter at Acta kjøpte opp 
selskapet ble nedskrevet til null.

Note 7 Varige driftsmidler

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Påkostning leide lokaler
Anskaffelseskost per 1. januar 27 904 31 446
Tilgang ifbm. virksomhetssammenslutning 0 0
Tilgang ved separat anskaffelse 1 032 917
Avgang 766 4 459
Anskaffelseskost per 31. desember 28 170 27 904
Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 28 022 25 843
Avgang – akkumulerte avskrivninger -3 488 -3 488
Netto akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 2 255 2 254
Avgang – akkumulerte nedskrivninger -1 688 -1 688
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 25 100 22 921
Bokført verdi per 31. desember 3 070 4 983
Årets avskrivninger 2 179 1 840
Årets nedskrivninger 0 0
Økonomisk levetid 4 – 7 år 4 – 7 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær
 

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Maskiner, inventar og utstyr
Anskaffelseskost per 1. januar 161 065 163 385
Tilgang ifbm. virksomhetssammenslutning 0 0
Tilgang ved separat anskaffelse 9 163 962
Avgang 367 3 282
Anskaffelseskost per 31. desember 169 861 161 065
Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 125 363 121 314
Avgang – akkumulerte avskrivninger -5 825 -5 825
Netto akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 38 442 38 002
Avgang – akkumulerte nedskrivninger -1 408 -1 408
Akkumulerte av- og nedskrivninger per 31. desember 156 572 152 083
Bokført verdi per 31. desember 13 289 8 982
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Årets avskrivninger 4 049 4 059
Årets nedskrivninger 440 1 775
Økonomisk levetid 3 – 7 år 3 – 7 år
Avskrivningsplan Lineær Lineær

Nedskrivninger av varige driftsmidler i 2010 er hovedsakelig relatert til nedskrivninger 
i Axir ASA. Avskrivninger 2011 inkluderer en korreksjon av tidligere års avskrivninger 
på 795 tusen kroner knyttet til feil i anleggsregisteret til datterselskapet Acta 
Kapitalforvaltning AS. Den økonomiske levetiden for påkostning leide lokaler og 
maskiner, inventar og ustyr kan avskrives utover normalt fem år basert på konkrete 
vurderinger av driftsmidlenes beskaffenhet eller ved forlengelse av leieforholdet.

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

Fremtidig minimumsleie

Alle beløp i tusen kroner 2011 1) 2010
Under ett år 31 095 27 076
Mellom ett og fem år 29 087 46 944
Sum 60 182 74 020
1) Reduksjonen fra 2010 til 2011 er primært relatert til 12 måneder kortere restleietid, delvis motvirket av fornyelse av enkelte leiekontrakter i Sverige.

Kostnadsført leie av ikke balanseførte driftsmidler

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Leieavtaler lokaler 36 827 38 158
Leieavtaler IKT-utstyr 540 3 915
Leieavtaler diverse maskiner og inventar 1 414 3 733
Total 38 781 45 806
Note 8 Aksjer i datterselskap

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

Note 9 Aksjekapital og aksjonærinformasjon
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Aksjekapitalen i Acta Holding ASA per 31. desember 2011 bestod av 257 530 750 
aksjer à 18 øre. Det er kun én aksjeklasse.

Eierstruktur Antall aksjer Eierandel
De 20 største aksjonærene i selskapet
per 31. desember 2011 var:
Coil Investment Group AS 35 068 547 13,62%
Perestroika AS 19 366 462 7,52%
Ludvig Lorentzen AS 15 407 000 5,98%
Best invest AS 12 808 707 4,97%
Bjelland Trading AS 9 915 000 3,85%
Mons Holding AS 9 266 620 3,60%
Sanden AS 7 500 000 2,91%
IKM Industri-Invest AS 5 519 458 2,14%
Tenold Gruppen AS 5 381 134 2,09%
Tveteraas Eiendom AS 4 000 000 1,55%
Morgan Stanley & Co. Int. 2 970 000 1,15%
Goldman Sachs Int. 2 727 294 1,06%
Lani Development AS 2 583 600 1,00%
International Oilfield Services AS 2 500 000 0,97%
Silvercoin Industries AS 2 360 509 0,92%
Wenaas Kapital AS 2 250 000 0,87%
Nordnet Bank AB 2 123 129 0,82%
Steinar Lindberg AS 2 100 000 0,82%
Extellus AS 2 000 000 0,78%
Wunderlich Securities Inc. 1 916 400 0,74%
Sum 20 største aksjonærer 147 753 860 57,38%
Sum øvrige aksjonærer 109 766 890 42,62%
Totalt antall aksjer 257 530 750 100,00%
 

Total
Antall utestående aksjer 01.01.2011 257 530 750
Antall utestående aksjer 31.12.2011 257 530 750
Gjennomsnittlig antall aksjer i 2011 257 530 750
Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer i 2011 257 583 658
Resultat per aksje (årets resultat konsern /
gjennomsnittlig antall aksjer) -0,28

Utvannet resultat per aksje (årets resultat konsern /
gjennomsnittlig antall utvannede aksjer) -0,28

På ordinær generalforsamling den 25. mai 2011 fikk styret i Acta Holding ASA 
fullmakt til å utstede nye aksjer i Acta Holding ASA i en eller flere rettede og/eller 
offentlige emisjoner. Fullmakten gjelder inntil 25,5 millioner aksjer pålydende 18 øre, 
hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil 
4 590 000 kroner. Eventuell overkurs skal tilføres overkursfondet. Dersom aksjenes 
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pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt 
endres tilsvarende. Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære 
generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2012. Fullmakten erstatter fullmakt 
vedtatt på ordinær generalforsamling den 11. mai 2010.

 

Aksjer direkte eller indirekte eiet eller kontrollert av medlemmer i styret og 
ledende ansatte per 31. desember 2011

 

Aksjeverdibasert avlønning – opsjoner
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Ingen styremedlemmer eller andre tillitsvalgte har aksjeopsjoner i Acta Holding ASA.

Note 10 Utbytte

I 2010 ble det utbetalt et utbytte på kr 0,10 per aksje. Styret har ikke foreslått å 
utbetale utbytte for 2011.

Note 11 Kortsiktige fordringer

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Opptjente, ikke mottatte inntekter 36 744 71 669
Forskuddsbetalte kostnader 18 596 7 201
For mye betalt forskuddsskatt Sverige 0 9 364
Diverse kortsiktige fordringer 11 104 12 282
Sum kortsiktige fordringer 66 445 100 516
 

Note 12 Finansielle eiendeler - Markedsbaserte verdipapirer

Finansielle eiendeler består av unoterte aksjer i ulike investeringsporteføljer som Acta 
Kapitalforvaltning AS har overtatt i forbindelse med oppgjør av kundesaker. Kunden 
har fått utbetalt verdi på aksjene pluss eventuell kompensasjon, mot at Acta 
Kapitalforvaltning AS har overtatt aksjer i investeringsporteføljene, ført på egen 
balanse.
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Eiendelene er bokført i regnskapet til sist kjente kurs, satt 15.12. 2011. 
Investeringsporteføljene kurssettes fire ganger i året, 15. mars, 15. juni, 15. 
september og 15. desember, hvorav kursfastsettelsene per 15. mars og
15. september baseres på verdivurderinger foretatt av uavhengige aktører.

Risikoen i disse investeringsporteføljene ligger i kursutvikling i porteføljene, som 
påvirkes positivt eller negativt av endringer i markedspriser, valuta eller rentenivå.

Note 13 Avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Påløpte kostnader, skyldig lønn, feriepenger, m.v. 43 240 40 686
Avsetning for avgangsrisiko (ref. note 18) 2 080 3 476
Returprovisjoner til kunder 53 986 13 300
Avsetninger for estimert kompensasjon til kunder og
prosesskostnader relatert til mottatte kundeklager 67 928 6 140

Annen kortsiktig gjeld 28 409 12 816
Sum avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser 195 644 76 418
 

Det er gjort avsetninger for estimert kompensasjon til kunder og prosesskostnader 
relatert til mottatte kundeklager. Estimatene er basert på konkrete vurderinger av 
selve rådgivningen i forhold til de lover og regler som gjaldt på det tidspunktet avtale 
med kunde om investering ble inngått og vurderinger av nødvendig juridisk bistand for 
å sikre en proffesjonell og forsvarlig behandling av kundeklagene. Økningen i 
avsetninger for å møte potensielle fremtidige kompensasjonskrav fra kunder, er 
foretatt etter en grundig gjennomgang av klagesaker i datterselskapet Acta 
Kapitalforvaltning AS. Kompensasjoner til kunder vil derfor i mindre grad enn tidligere 
belaste konsernets regnskap i tiden som kommer. Avsetningene vil kunne få en 
likviditetseffekt i løpet av de neste årene.

Acta Kapitalforvaltning AS, et datterselskap til Acta Holding ASA, markedsførte og 
distribuerte under våren 2007 investeringsprodukter i det svenske markedet som 
inneholdt en obligasjonsdel utstedt av konkursrammede Lehman Brothers Treasury 
Co. B.V., hvis morselskap er under konkursbeskyttelse. Investeringsproduktene 
hadde en samlet verdi på rundt 1,4 milliarder svenske kroner. Produktene ble 
arrangert av Kaupthing Bank Sverige, og denne banken var også långiver for den 
majoriteten av kundene som ønsket å lånefinansiere investeringene sine.

Acta Kapitalforvaltning AS og Kaupthing Bank hf. kom våren 2010 frem til enighet 
vedrørende de obligasjonene som Acta Kapitalforvaltning AS formidlet til sine kunder i 
2007, der Lehman Brothers var emittent. Avtalen innebar at de kundene som hadde 
lånefinansiert investeringen gjennom Kaupthing og valgte å akseptere forslaget, 
betalte tilbake 60 prosent av sine lån i Kaupthing mot at Kaupthing overtok 
obligasjonene. Hensyntatt skatteeffekter innebar dette rett under 50 prosent for de 
fleste kundene. Over 90 prosent av låntakerne valgte å akseptere. Acta 
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Kapitalforvaltning AS har i ettertid mottatt søksmål fra i underkant av 450 kunder som 
valgte å ikke si ja til dette tilbudet fra Kaupthing, blant annet dem som investerte uten 
belåning.

Investorene bestrider plikten til å tilbakebetale lånene til banken, og har også vendt 
seg mot Acta Kapitalforvaltning AS som rådgiver for å få dekket lån som eventuelt 
ikke dekkes av banken og i visse tilfeller tapt egenkapital. Acta Kapitalforvaltning AS 
anser risikoen knyttet til disse søksmålene for å være relativt begrenset da selskapet 
kun er ansvarlig for rådgivningen, og denne er gitt på individuelt grunnlag. Denne 
vurderingen støttes også av den Svenska Allmänna reklamationsnämden (ARN) som 
i prinsippavgjørelser i mars 2010 har kommet frem til at Acta Kapitalforvaltning AS 
ikke generelt er erstatningspliktig overfor investorene på grunn av utilrådelig 
rådgivning i anledning konkursen i Lehman Brothers. Acta apitalforvaltning AS 
forventer at domstolene vil komme til samme konklusjon som ARN. Søksmålene som 
nå er rettet mot Acta Kapitalforvaltning AS innebærer likevel en viss risiko da ansvaret 
for feil eller mangler ved rådgivningen kan foreligge i visse individuelle saker, noe som 
ARN også har konstatert, både økonomisk og i form av svekket omdømme. 
Økonomisk sett er maksimal eksponering estimert til å være rundt 168 millioner 
svenske kroner forutsatt at alle saksøkerne vinner frem med sine krav, og om også 
tapt egenkapital skal erstattes. Saksomkostninger og påløpte renter vil eventuelt 
komme i tillegg. Acta Kapitalforvaltning AS bestrider kravene. Når det gjelder risiko for 
tap av omdømme er mye av dette allerede skjedd, i og med at saken har versert i 
media helt siden september 2008.

Note 14 Skattekostnad

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Betalbar skatt på årets skattepliktige resultat 26 344 8 622
Korrigert skatt tidligere år -598 3 860
Resultatført endring utsatt skatt -22 016 -7 309
Årets skattekostnad 3 730 -2 457
Effektiv skattesats1) -5,5% 12,0%
Spesifikasjon av eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Driftsmidler 2 766 2 957
Regnskapsmessig avsetning -19 116 485
Gevinst- og tapskonto 17 489 136
Underskudd til fremføring2) 34 530 16 858
Sum eiendeler ved utsatt skatt 59 929 20 436
Utsatt skattefordel ikke balanseført 17 489 0
Netto eiendeler ved utsatt skatt 42 440 12 585
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Eiendeler ved utsatt skatt i Norge er knyttet til midlertidige forskjeller mellom 
regnskapsmessig og skattemessig verdi av driftsmidler, som vil løses opp over 
driftsmidlenes gjenværende levetid og regnskapsmessige avsetninger som vil løses 
opp over en periode på tre år. I Sverige er eiendeler ved utsatt skatt relatert til 
fremførbart underskudd frem til 1. januar 2011.

I Norge har Actakonsernet hatt skattepliktig resultat siste to år. Konsernets ledelse 
anser det som rimelig sikkert at konsernet i Norge vil kunne utnytte skattfordelen 
etterhvert som de midlertidige forskjellene løses opp. I Sverige vil det i løpet av 2012 
gjennomføres en omfattende restrukturering som blant annet innebærer en vesentlig 
reduksjon i de årlige kostnadene. Konsernets ledelse vurderer det som rimelig sikkert 
at det i Sverige vil oppnås skattemessig overskudd i de neste to til fem årene og 
vurderer således netto balanseførte eiendeler ved utsatt skatt per 31. desember 2011 
som rimelige. Fremførbare underskudd har ingen forfallsfrist.

Avstemming av faktisk mot kalkulert skattekostnad

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Resultat før skattekostnad -68 270 -21 225
Kalkulert skattekostnad (28 %) -19 116 -5 943
Skattesats utenfor Norge 1 167 977
Permanente forskjeller (28 %)3) 4 190 2 419
Ikke balanseført utsatt skattefordel 17 489 -
Faktisk skattekostnad 3 730 -2 457
Effektiv skattesats 1) -5,5% 12,0%
1) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt.

2)Utsatt skattefordel knyttet til fremførtbartunderskudd i Sverige per 31. desember 2010 er resultatført over endring i utsatt skatt 
2010. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbart underskudd i Sverige i 2011 er resultatført over endring i 
egenkapital.

3) Inkluderer ikke-fradragsberettigede kostnader, som f.eks. representasjon, enkelte kundearrangementer og gaver samt beregnet fordel ved tildelte opsjoner.

Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger:

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Betalbar skatt på årets resultat 26 344 8 622
Sum betalbar skatt i balansen 26 344 8 622
Avstemming av netto utsatt skatt/skattefordel

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Netto utsatt skatt/skattefordel 1. januar 2011 20 436 12 585
Bokført via resultatet 22 016 7 309
Bokført via andre inntekter og kostnader 0 0
Omregningsdifferanser -12 543
Netto utsatt skatt/skattefordel 31. desember 2011 42 440 20 436
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Note 15 Nærstående parter

Acta Holding ASA inngikk 1. august 2009 en konsulentavtale med styreleder Alfred 
Ydstebø gjennom selskapet Coil Investment Group AS. For 2011 er det kostnadsført 
735 tusen kroner eksklusive merverdiavgift i henhold til denne avtalen. Avtalen kan 
sies opp med én måneds varsel. Utover dette har det ikke vært vesentlige 
transaksjoner mellom selskapet og aksjeeiere, styret eller ledelsen. Potensielle 
interessekonflikter mellom styret og disse gruppene blir styrebehandlet.

Internhandel i konsernet er gjort i henhold til egne avtaler og på armlengdes avstand 
og avregning av felleskostnader i Acta Holding ASA og Acta Corporate Services AS 
er fordelt på konsernselskapene i henhold til nøkler, avhengig av de ulike 
kostnadsartene.

Note 16 Finansiell risiko

Actakonsernets eksponering knyttet til finansielle instrumenter er begrenset til 
likviditet som holdes i form av bankinnskudd eller norske statssertifikater, med kort 
løpetid og derav svært lav kursrisiko. Konsernet har ved utgangen av 2011 ingen 
rentebærende gjeld og har således ingen renterisiko relatert til fremmedkapital. Den 
finansielle markedsrisiko for øvrig er begrenset til at fremtidig inntjening vil være 
påvirket av endringene i markedspriser på foretakets produkter, samt generelle 
markedssvingninger. Et økt antall kundeklager kan medføre en økt risiko for søksmål, 
men risikoen for at eventuelle gruppesøksmål e.l. skal vinne frem vurderes som lav. 
Fremtidige porteføljeinntekter vil variere med svingninger i markedspriser på 
kundeporteføljer under forvaltning. Valutarisiko er ikke vesentlig og er hovedsakelig 
knyttet til at en del av konsernets virksomhet er i Sverige. Kredittrisiko er begrenset til 
kortsiktige fordringer og vurderes ikke som vesentlig.

Effekten på konsernets resultat og egenkapital ved endring av kronekurs for 
balanseførte verdier i utenlandsk valuta, herunder eiendeler og forpliktelser knyttet til 
konsernets virksomhet i Sverige, er vist i tabellen nedenfor.
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Note 17 Ansvarlig kapital og kapitaldekning - Actakonsernet

Acta Holding ASA er underlagt krav til kapitaldekning på konsolidert grunnlag, jfr. 
vphl. § 9-21. Beregning av ansvarlig kapital og kapitaldekning per 31.desember 2011 
følger i oppstillingen nedenfor.

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Ansvarlig kapital
Kjernekapital 235 131 327 816
Fradrag for goodwill og andre immaterielle eiendeler 86 307 80 396
Netto ansvarlig kapital 148 824 247 420
Kapitaldekning
Netto ansvarlig kapital 148 824 247 420
Risikovektet beregningsgrunnlag 159 550 155 330
Kapitaldekning målt i prosent 93,3% 159,3%
Kapitaldekning – myndighetskrav i prosent 8,0% 8,0%
Over/underskudd av ansvarlig kapital 101 132 181 966
Fra 1. januar 2007 trådte nytt kapitaldekningsregelverk i kraft i Norge på linje med EU-
landene. Det nye regelverket er basert på hovedprinsippene i Baselkomiteens rapport 
av juni 2004.

Konsolidert krav til ansvarlig kapital per 31. desember 2011 er beregnet ut fra det 
høyeste av kravene for verdipapirforetakene tillagt dekning for kredittrisiko beregnet 
av konsernets samlede eiendeler.

For Acta Asset Management AS og Navigea Securities AS er kravet ved utgangen av 
2011 beregnet til henholdsvis 41 og 10 millioner kroner hvorav henholdsvis 35 og 7 
millioner kroner er til dekning for operasjonell risiko og resterende kapital til dekning 
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for kredittrisiko.

Foreløpige beregninger viser at kravet til konsolidert ansvarlig kapital for 2012 for 
Acta Asset Management ikke øker vesentlig, mens kravet for Navigea Securities AS 
øker fra 10 millioner til cirka 20 millioner kroner.

 

Note 18 Pantstillelser og garantier

Pantstillelser

Bokført gjeld som er sikret
ved pant o.l.: Låntaker Kredittramme 2011 2010

(Alle beløp i tusen kroner)
- Kassekreditt Nordea Bank 
Norge Acta Holding ASA 60 000 0 0

Sum 60 000 0 0
Acta Holding ASA har en kassekreditt med en ramme på 60 millioner kroner og har 
garantert for en kassekreditt med en ramme på 15 millioner kroner knyttet til 
klientmidler i Acta Asset Management AS. Nordea Bank Norge har ved trekk på 
kassekreditten pant i aksjene i Acta Kapitalforvaltning AS og i kundefordringer og 
bankinnskudd i Acta Asset Management AS.

Bokført verdi av finansielle eiendeler stilt som sikkerhet
(Alle beløp i tusen kroner) 2011 2010
Aksjer i Acta Kapitalforvaltning AS 30 099 70 000
Kundefordringer i Acta Asset Management AS 20 906 62 701
Bankinnskudd1) i Acta Asset Mangement AS 85 703 60 361
Samlet bokført verdi finansielle eiendeler 136 709 193 062
1) Kun frie midler

Acta Holding ASA stilte i mai 2008 en selvskyldner lånegaranti for 50 % av et lån 
pålydende 15 millioner kroner gitt fra tredjepart. Per 31. desember 2011 utgjorde 
restlånet 13,8 millioner kroner med tillegg av påløpte renter på 2,1 millioner kroner. 
Det er per årsslutt 2011 ikke fremmet noe krav om innfrielse av garantiforpliktelsen. Ut 
fra en helhetsvurdering og risikoen for at garantiforpliktelsene vil måtte innfris, har 
Acta Holding ASA valgt å resultatføre 5,1 millioner kroner. Avsetningen tilsvarende 50 
prosent av selskapets beregnede forpliktelser per 31. desember 2011 med tillegg for 
estimerte fremtidige rentekostnader frem til utgangen av 2016. Ved beregning av 
fremtidige renteforpliktelser er det benyttet en rentesats på 6 % p.a.

Note 19 Avgangsansvar for langsiktige unit-link spareavtaler i Sverige

Acta markedsfører og formidler i Sverige flerårige unit-link spareavtaler for flere 
forsikringsselskaper. Distribusjonsgodtgjørelse mottatt av Acta det første året betinger 
at forsikringstaker gjennomfører sparing i henhold til en avtalt spareplan. Ved avbrutt 
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sparing har Acta et avgangsansvar som kan medføre tilbakebetaling av hele eller 
deler av distribusjonsgodtgjørelsen. Ansvaret reduseres over tid, typisk ved at 100 
prosent av mottatt godtgjørelse må tilbakebetales dersom sparing opphører det første 
året, 75 prosent ved avbrudd det andre året, 50 prosent ved avbrudd det tredje året, 
25 prosent ved avbrudd det fjerde året og null prosent ved avbrudd senere. I 2011 
mottok Acta provisjonsinntekter på circa 0,1 millioner kroner fra tegning av 
spareavtaler. Av dette ble 15 prosent holdt tilbake til dekning av fremtid avgangsrisiko. 
Ytterligere detaljer er vist i oppstillingen nedenfor.

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Avsetning for fremtidig avgangsrisiko per 1. januar 3 476 5 282
Tilbakeholdt inntekt på nye spareavtaler (15 %) 18 61
Avgang -3 468 -2 054
Tilleggsavsetning 2 080
Valutakurseffekt tidligere års avsetning -27 187
Avsetning for fremtidig avgangsrisiko per 31.desember 2 080 3 476
 

Avsetning per 31. desember 2011 for fremtidig avgangsrisiko er relatert til formidling 
av flerårige unit-link spareavtaler for flere andre forsikringsselskaper. Basert på et 
estimat for gjenstående avgangsrisiko per 31. desember 2011 er det i desember 
resultatført en tilleggsavsetning på ca. 2,1 millioner kroner. Avsetningen per 31. 
desember 2011 vurderes som tilstrekkelig.

Note 20 Hendelser etter balansedagen

Den 3. februar 2012 mottok datterselskapet Acta Asset Management AS «Varsel om 
tilbakekall av tillatelser» fra Finanstilsynet etter stedlig tilsyn mars 2011. På bakgrunn 
av dette varselet ble det i børsmelding 7. februar annonsert at selskapet vil bygge ned 
sin virksomhet og at søsterselskapet Navigea Securities AS vil bygge opp en 
tilsvarende ny virksomhet. Styret i Acta Holding ASA er skuffet over at enkelte 
elementer ved virksomhet i vårt datterselskap ikke synes å leve fullt opp til de krav 
som stilles fra Finanstilsynet. Endelig rapport fra Finanstilsynet vil imidlertid gi oss 
verdifull veiledning som vil bli implementert i den nye virksomhetsoppbygging som nå 
foregår. Styret i selskapet Acta Asset Management AS er ikke enig i alle punktene i 
Finanstilsynets varsel, og er følgelig heller ikke enig i Finanstilsynets foreløpige 
konklusjon. Dette fremkommer i styrets tilsvar til Finanstilsynets varsel som ble 
oversendt Finanstilsynet fredag 9. mars 2012.

Acta Holding ASA har den 29. februar 2012 tildelt aksjeopsjoner i henhold til et 
opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet innenfor rammen av 5,5 millioner 
aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 og 2011. Totalt ble det den 29. 
februar 2012 tildelt 555 tusen aksjeopsjoner fordelt på 43 ansatte.

Stavanger, 26. mars 2012
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Selskapets resultatoppstilling

ACTA HOLDING ASA – NGAAP

1. JANUAR–31. DESEMBER 2011

 

Alle beløp i tusen kroner Note 2011 2010
Driftsinntekter 11 344 8 566
Lønnskostnader 2 9 658 7 082
Avskrivninger 4 17 35
Andre driftskostnader 3 12 861 7 271
Sum driftskostnader 22 536 14 388
Driftsresultat -11 192 -5 822
Inntekt på investering i datterselskap 90 422 41 386
Øvrige finansinntekter 3 3 778 5 017
Nedskriving investering i datterselskap 5 144 462 88 994
Finanskostnader 3 5 355 32
Netto finansposter -55 618 -42 623
Resultat før skattekostnad -66 810 -48 445
Skattekostnad 11 22 022 8 607
Årets resultat -88 832 -57 052
Utbytte 0 25 753
Effektiv skattesats -33,0% -17,8%
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Selskapets balanse

ACTA HOLDING ASA – NGAAP
PER 31. DESEMBER 2011

 

Alle beløp i tusen kroner Note 2011 2010
EIENDELER
Anleggsmidler
Utsatt skattefordel 11 1 431 17
Sum immaterielle eiendeler 1 431 17
Påkostning leide lokaler 4 1 2
Maskiner, inventar og utstyr 4 19 17
Sum varige driftsmidler 20 19
Investering i datterselskap 5 89 746 184 386
Andre fordringer 8 41 976 41 976
Sum finansielle anleggsmidler 131 722 226 812
Sum anleggsmidler 133 173 226 848
Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 9, 10 100 797 48 130
Sum fordringer 100 797 48 130
Bankinnskudd 28 869 46 052
Sum bankinnskudd og plasseringer 28 869 46 052
Sum omløpsmidler 129 666 94 182
Sum eiendeler 262 839 321 030
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Alle beløp i tusen kroner Note 2011 2010
EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER
Egenkapital
Aksjekapital 6,7 46 356 46 356
Overkursfond 7 27 786 27 786
Annen innskutt egenkapital 7 88 163 88 163
Sum innskutt egenkapital 162 305 162 305
Annen egenkapital 7 32 181 121 115
Sum opptjent egenkapital 32 181 121 115
Sum egenkapital 194 486 282 510
Forpliktelser
Leverandørgjeld 852 799
Betalbar skatt 11 14 325 8 616
Skyldige skatter og offentlige avgifter 515 473
Utbytte 0 25 753
Avsetninger og andre kortsiktige forpliktelser 9,10 52 661 38 520
Sum forpliktelser 68 353 321 030
Sum egenkapital og forpliktelser 262 839 321 030
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Selskapets kontantstrømoppstilling

ACTA HOLDING ASA – NGAAP

1. JANUAR–31. DESEMBER

 

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Operasjonelle aktiviteter
Ordinært resultat før skattekostnad -66 810 -48 445
Mottatt konsernbidrag - resultatført -90 421 -41 386
Periodens betalte skatt -8 615 0
Avskrivninger 17 35
Nedskrivninger 144 462 88 994
Opsjonsprogram 910 205
Endring i leverandørgjeld 53 196
Endring i andre tidsavgrensningsposter 13 508 -5 138
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -6 897 -5 539
Investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -18 0
Utbetalinger ved investering i datterselskaper -25 800 -82 067
Konvertering av ansvarlig lån til aksjer i datterselskap 0 -24 494
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -25 818 -106 561
Finansieringsaktiviteter
Konvertering av ansvarlig lån til aksjer i datterselskap 0 24 494
Innbetaling mottatt konsernbidrag og utbytte 41 386 84 893
Utbetaling av utbytte -25 753 0
Kjøp egne aksjer -360 0
Salg egne aksjer 259 0
Utstedelse av aksjer 0 17 671
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 15 532 127 058
Netto endring i bankinnskudd, plasseringer,
trekk kassekreditt o.l. -17 183 14 958

Beholdning av bankinnskudd, plasseringer,
trekk kassekreditt o.l. per 01.01. 46 052 31 094

Beholdning av bankinnskudd, plasseringer,
trekk kassekreditt o.l. per 31.12. 28 869 46 052

Ubenyttede trekkrettigheter 60 000 60 000
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Noter til selskapsregnskapet – NGAAP

Note 1 Regnskapsprinsipper

1.1 Grunnlag for utarbeidelse av selskapsregnskapet
Årsregnskapet for 2011 er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, norske 
regnskapsprinsipper (NGAAP) og norsk god regnskapsskikk (NGRS). Årsregnskapet 
består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Årsregnskapet 
utgjør en helhet. De viktigste regnskapsmessige prinsipper som er benyttet ved 
utarbeidelse av årsregnskapet er som følger:

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

1.3 Inntekter
Driftsinntekter består i hovedsak av salg av konserntjenester til andre selskaper i 
Actakonsernet. Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer normalt 
på leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Utbytte og konsernbidrag fra 
datterselskaper inntektsføres i samme år som de opptjenes i de underliggende 
selskaper, og når slike utdelinger forventes besluttet, og er innarbeidet i 
underliggende selskapers årsregnskaper. Renteinntekter resultatføres etter hvert som 
de opptjenes.

1.4 Kostnader
Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene 
henføres til. Kostnader som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når 
de påløper. Renter og gebyrer resultatføres etter hvert som disse opptjenes som 
inntekter eller påløper som kostnader.

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

1.6 Aksjebaserte betalingstransaksjoner Ansattopsjoner måles til virkelig verdi på 
tildelingstidspunktet. Opsjonene verdsettes etter Black and Scholes modellen. 
Beregnet verdi innregnes som personalkostnad, med motpost i annen innskutt 
egenkapital. Kostnaden fordeles over perioden frem til de ansatte får en ubetinget rett 
til opsjonene.

1.7 Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre 
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eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen 
et år, er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig 
gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, 
men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. 
Nedskrivningen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. 
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig lån 
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Omløpsmidler 
vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres 
til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

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

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

1.10 Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet 
til egenkapitaltransaksjoner føres direkte mot egenkapitalen. Skattekostnaden består 
av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. 
Skattekostnaden fordeles på resultatet i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og 
utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

1.11 Leieavtaler
Acta Holding ASAs leieavtaler er regnskapsført etter følgende regler: Operasjonelle 
leieavtaler Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet 
med eierskap av eiendelen ikke overtas av selskapet, klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som en driftskostnad og resultatføres lineært 
over kontraktsperioden.

1.12 Betingede utfall og hendelser etter balansedagen
Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.

 

1.13 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den 
indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd 
og andre kortsiktige, likvide plasseringer.
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Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Lønn 5 402 4 476
Opsjonsprogram 910 205
Arbeidsgiveravgift 1 007 961
Innskuddsbasert pensjonsordning 142 122
Andre ytelser 2 197 1 318
Sum 9 658 7 082
Gjennomsnittlig antall heltidsansatte 4,0 3,4
Actakonsernet etablerte med virkning fra 1. januar 2005 en innskuddsbasert 
pensjonsordning for alle fast ansatte i Norge og Sverige. I Norge var 
innskuddsprosenten for 2011 fire prosent av fastlønn mellom 1G–6G og seks prosent 
av fastlønn mellom 6G–12G. I forhold til krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 
som trådte i kraft 1. juli 2006, har Acta Holding ASA en pensjonsordning utover 
minstekravene på to prosent av lønn over 1G opp til 12G.
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Utbetalte ytelser til ledende ansatte og styremedlemmer i 2011

Godtgjørelse til konsernsjef fastsettes av styrets godtgjørelsesutvalg som også 
fastsetter retningslinjene for godtgjørelse til øvrige ledende ansatte, herunder både 
nivå for fast avlønning og prinsippene for og omfanget av bonusordninger. Ledende 
ansatte har ordinære bonusavtaler med ramme fastsatt årlig og normalt oppad 
begrenset til mellom 40 og 100 prosent av grunnlønn, avhengig av stilling. Ved 
reviderte målsettinger eller høyere resultater enn budsjett, kan bonus i enkelte år 
fastsettes opp til 150 prosent av bonusramme. Estimert opptjent bonus kostnadsføres 
løpende. Tidligere konsernsjef gikk i mars 2012 over til annen stilling i konsernet uten 
endring i betingelser. Det er ikke utbetalt etterlønn. Konstituert konsernsjef i Acta har 
avtale om 18 måneders etterlønn dersom han blir oppsagt uten saklig grunn eller som 
følge av store endringer i oppgaver f.eks. grunnet oppkjøp eller fusjon. Ingen 
styremedlemmer har avtale om etterlønn. Styret i Acta Holding ASA tildelte i 2009 
utvalgte medlemmer av konsernledergruppen aksjeopsjoner i henhold til et 
opsjonsprogram lansert i 2008. Dette opsjonsprogrammet ble i 2009 besluttet erstattet 
med et nytt som omfatter samtlige ansatte i konsernet. Ordningen er en del av et 
langsiktig incentivprogram for medarbeiderne i Acta som både skal bidra til å skape 
gode resultater og bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde 
nåværende. På vedtakstidspunktet for årsregnskapet er det tildelt totalt 6,184 
millioner aksjeopsjoner hvorav ledende ansatte i konsernet besitter 622 000 
aksjeopsjoner. Tildelingene er i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen 30. 
april 2008, 6. mai 2009, 11. mai 2010 og 25. mai 2011. For ytterligere informasjon 
henvises til note 3 til konsernregnskapet.
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Note 3 Sammenslåtte poster i resultatregnskapet

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Kostnader vedrørende lokaler 348 322
IT-kostnader 7 7
Honorarer til revisor, advokater og konsulenter 7 514 2 820
Telephone and postage costs 96 215
Tele- og portokostnader 534 481
Markedsaktiviteter 1 156 454
Øvrige driftskostnader 3 206 2 971
Sum andre driftskostnader 12 861 7 271
Lovpålagt revisjon 347 255
Andre revisjonsrelaterte tjenester 105 60
Skattemessig bistand 25 0
Andre tjenester utenfor revisjonen 2 552 54
Sum honorar til revisor 3 029 369
Honorarene er oppgitt eksklusiv merverdiavgift

Renteinntekter konsern 2 712 3 845
Renter bankinnskudd 1 066 1 172
Sum finansinntekter 3 778 5 017
Rentekostnader konsern 173 31
Bankrenter og -gebyrer 82 1
Garanti – kostnadsført 5 100 0
Sum finanskostnader 5 355 32
 

 

Note 4 Varige driftsmidler

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Påkostning leide lokaler
Anskaffelseskost per 1. januar 155 155
Tilgang 0 0
Adgang 0 0
Anskaffelseskost per 31. desember 155 155
Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 154 153
Netto akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 0 0
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger per 31. 
desember 154 153

Bokført verdi per 31. desember 1 2
Årets avskrivninger 2 4
Årets nedskrivninger 0 0
Økonomisk levetid 4-5 år 4-5 år
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Avskrivningsplan Lineær Lineær

 

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Maskiner, inventar og utstyr
Anskaffelseskost per 1. januar 187 187
Tilgang 18 0
Avgang 0 0
Anskaffelseskost per 31. desember 205 187
Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 185 170
Netto akkumulerte nedskrivninger per 31. desember 0 0
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger 
per 31. desember 185 170

Bokført verdi per 31. desember 20 17
Årets avskrivninger 15 31
Årets nedskrivninger 0 0
Økonomisk levetid 4-5 år Lineær4-5 år Lineær
Avskrivningsplan
Årlig leie av ikke balanseførte leide driftsmidler Kostnadsført 2011 Årlig leie
Leieavtaler lokaler 235 235
Leieavtaler kontormaskiner og -utstyr 6 6
Sum 241 241 
Acta Holding ASA har rett til forlengelse av husleieavtalen på markedsmessige vilkår. 
Selskapet har ikke rett til kjøp av leide eiendeler.

 

Note 5 Aksjer i datterselskaper Selskapene nedenfor er alle eid 100 % av Acta 
Holding ASA. 

Acta Holding ASA har ytt konsernbidrag for 2011 til Acta Kapitalforvaltning AS med 
32,6 millioner kroner, som netto gir 23,5 millioner kroner i økt egenkapital i selskapet 
til 30,1 millioner kroner. Aksjene i Acta Kapitalforvaltning AS er i 2011 nedskrevet med 
63 millioner kroner til lik bokført egenkapital på 30 millioner kroner. Fremtidige 
kontantstrømmer verdsettes lik 0, og verdien på aksjene i selskapet er vurdert til 
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selskapets egenkapital på 30 millioner kroner. Acta Holding ASA har i 2011 ytt 
aksjeeiertilskudd til Acta Finans AB på totalt 30 millioner svenske kroner, tilsvarende 
25,9 millioner kroner. Navigea Securities AS eide i 2011 100 % av aksjene Axir 
Trondheim AS, Morgedalsveien 30 AS, Eiendomsutvikling Oslo AS og 39,6 % av 
aksjene i Nils Lauritssønsvei 34 AS. Axir Trondheim AS, Eiendomsutvikling Oslo AS 
og Nils Lauritssønsvei 34 AS ble alle endelig slettet i løpet av 2011.

 

Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen i selskapet per 31. 
desember 2011 bestod av 257 530 750 aksjer á kr 0,18. Det er kun én aksjeklasse. 
For ytterligere informasjon henvises til note 9 til konsernregnskapet.

 

Note 7 Egenkapital

På ordinær generalforsamling den 25. mai 2011 fikk styret i Acta Holding ASA 
fullmakt til å utstede nye aksjer i Acta Holding ASA i en eller flere rettede og/eller 
offentlige emisjoner. Fullmakten gjelder inntil 25,5 millioner aksjer pålydende 18 øre, 
hvilket innebærer at styret i henhold til fullmakten kan utvide aksjekapitalen med inntil 
4 590 000 kroner. Eventuell overkurs skal tilføres overkursfondet. Dersom aksjenes 
pålydende skulle endres innenfor fullmaktsperioden, skal nærværende fullmakt 
endres tilsvarende. Fullmakten gjelder frem til dato for neste ordinære 
generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2012. Fullmakten erstatter fullmakt 
vedtatt på ordinær generalforsamling den 11. mai 2010.

 

Note 8 Langsiktige fordringer
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Langsiktige fordringer består av ansvarlig lån til datterselskapene Acta 
Kapitalforvaltning AS og Acta Asset Management AS ytt som ledd i styrking av 
selskapenes ansvarlige kapital. Fordringenes rentebetingelser er 3 måneders NIBOR 
med et tillegg på 300 basispunkter.

 

Note 9 Mellomværende med selskap i samme konsern og nærstående parter

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Acta Kapitalforvaltning AS 2 538 2 564
Acta Asset Management AS 3 2 108
Acta Corporate Services AS 2 298 57
Navigea Securities AS 19 0
Acta Kapitalforvaltning AB 11 11
Acta Finans AB 5 325 1 939
Konsernbidrag fra Navigea Securities AS 82 500 28 172
Konsernbidrag fra Acta Asset Management AS 0 13 214
Konsernbidrag fra Acta Corporate Services AS 7 922 0
Sum 100 609 48 065
 

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Acta Kapitalforvaltning AS 0 9
Acta Asset Management AS 3 849 0
Acta Finans AB 0 29
Acta Corporate Services AS 0 323
Konsernbidrag til Acta Kapitalforvaltning AS 32 593 0
Sum konsernintern gjeld 36 441 361
 

Note 10 Kortsiktige fordringer og annen kortsiktig gjeld

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Mellomværende med selskaper i samme konsern 100 609 48 065
Forskuddsbetalte kostnader 69 65
Diverse kortsiktige fordringer 119 0
Sum kortsiktige fordringer 100 797 48 130
 

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Mellomværende med selskaper i samme konsern 36 441 361
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Påløpte kostnader, skyldig lønn, feriepenger, m.v. 1 972 1 735
Annen kortsiktig gjeld 14 248 783
Sum annen kortsiktig gjeld 52 661 2 879

 

Note 11 Skattekostnad

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Betalbar skatt på årets skattepliktige resultat 14 324 8 613
Differanse mellom ligningspapirer og regnskap -15 0
Endring utsatt skatt -1 414 -6
Skatteeffekt av mottatt konsernbidrag 0 0
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag 9 126 0
Årets skattekostnad 22 022 8 607
Effektiv skattesats 1) -33,0% -17,8%
Ordinært resultat før skattekostnad i forhold til årets 
skattegrunnlag
Ordinært resultat før skattekostnad -66 810 -48 445
Midlertidige forskjeller:
Endring midlertidige forskjeller 5 049 22
Permanente forskjeller:
Nedskrivning av aksjer i datterselskaper 144 462 88 994
Beregnet fordel opsjoner 910 205
Andre ikke fradragsberettigede poster (netto) 87 -17
Avgitt konsernbidrag, skattepliktig -32 593 0
Differanse mellom ligningspapirer og regnskap 53 0
Mottatt konsernbidrag, ikke skattepliktig 0 -10 000
Årets skattegrunnlag 51 158 30 759
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller
Anleggsmidler -10 -33
Regnskapsmessige avsetninger -5 100 -29
Netto midlertidige forskjeller -5 110 -61
Netto utsatt skatt (+)/utsatt skattefordel (-) i balansen -1 431 -17
Betalbar skatt i balansen fremkommer som følger:
Betalbar skatt på årets resultat 14 324 8 613
Betalt for mye/for lite skatt tidligere år 0 3
Sum betalbar skatt i balansen 14 324 8 615
 

Avstemming av faktisk mot kalkulert skattekostnad

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Ordinært resultat før skattekostnad -66 810 -48 445
Kalkulert skattekostnad (28 %) -18 707 -13 565
Spesifikasjon av andre skatteeffekter
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Restskatt fra tidligere år
Permanente forskjeller (28 %)2) 40 729 -24 971
Differanse mellom regnskap og ligningspapir 0 0
Konsernbidrag/utbytte uten skattemessig virkning (28 %) 0 -2 800
Årets skattekostnad 22 022 8 607
Effektiv skattesats1) -33,0% -17%
1) Skattekostnad i forhold til resultat før skatt2) Inkluderer ikke-fradragsberettigede kostnader, som f.eks. representasjon og diverse kundearrangementer, enkelte gaver og 
ikke-fradragsberettigede stiftelseskostnader, opsjonskostnader samt nedskrivning av aksjer i datterselskap.

 

Note 12 Pantstillelser og garantier Pantstillelser

Alle beløp i tusen kroner Kredittramme 2011 2010
Bokført gjeld som er sikret ved pant o.l.:.
Kassekreditt Nordea 60 000 0 0
Total 60 000 0 0
Acta Holding ASA har en kassekreditt med en ramme på 60 millioner kroner og har 
garantert for en kassekreditt med en ramme på 15 millioner kroner knyttet til 
klientmidler i Acta Asset Management AS. Nordea har ved trekk på kassekreditten 
pant i aksjene i Acta Kapitalforvaltning AS og i kundefordringer og bankinnskudd i 
Acta Asset Management AS.

Garantier
Acta Holding ASA stilte i mai 2008 en selvskyldner lånegaranti for 50 % av et lån 
pålydende 15 millioner kroner gitt fra tredjepart. Per 31. desember 2011 utgjorde 
restlånet 13,8 millioner kroner med tillegg av påløpte renter på 2,1 millioner kroner. 
Det er per årsslutt 2011 ikke fremmet noe krav om innfrielse av garantiforpliktelsen. Ut 
fra en helhetsvurdering og risikoen for at garantiforpliktelsene vil måtte innfris, har 
Acta Holding ASA valgt å resultatføre 5,1 millioner kroner. Avsetningen tilsvarende 50 
prosent av selskapets beregnede forpliktelser per 31. desember 2011 med tillegg for 
estimerte fremtidige rentekostnader frem til utgangen av 2016. Ved beregning av 
fremtidige renteforpliktelser er det benyttet en rentesats på 6 % p.a. I tillegg har Acta 
Holding ASA stilt selvskyldnergarantier for enkelte husleieavtaler inngått av 
datterselskapene. Husleiegarantiene har en gjenværende varighet på mellom ett til 
fem år. Samlet garantiforpliktelse for disse er på 5 millioner kroner.

 

Note 13 Bundne bankinnskudd

Alle beløp i tusen kroner 2011 2010
Skattetrekksmidler 480 451
Totalt 480 451
Note 14 Finansiell risiko For informasjon vedrørende selskapets finansielle risiko 
henvises til note 15 i konsernregnskapet.
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Note 15 Hendelser etter balansedagen Acta Holding ASA har den 29. februar 2012 
tildelt aksjeopsjoner i henhold til et opsjonsprogram for alle ansatte i Actakonsernet 
innenfor rammen av 5,5 millioner aksjeopsjoner per år for hvert av årene 2009, 2010 
og 2011. Totalt ble det den 29. februar 2012 tildelt 555 000 aksjeopsjoner fordelt på 
43 ansatte. Stavanger, 26. mars 2012 
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Bekreftelse fra styret

Vi bekrefter at årsregnskapene for perioden 1. januar til 31. desember 2011, etter vår 
beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med regnskapsstandarder og at 
opplysningene i regnskapene gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets 
eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet, og at opplysningene i 
årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til 
foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og 
usikkerhetsfaktorer foretaket og konsernet står overfor.

Stavanger, 26. mars 2012
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