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Aker Solutions ASA: Resultater for 2. kvartal og første 
halvår 2021 
15. juli 2021 – Ordrereserven økte nær 30 prosent, i rute for vekst og omstilling. Aker Solutions 
fortsatte i andre kvartal å levere på sin omstilling og strategi for vekst. Omsetningen økte gjennom 
god fremdrift i prosjekter verden rundt. Ordreinngangen i kvartalet var sterk med 12,2 milliarder 
kroner, noe som økte ordreboken med nesten 30 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. 
Aktiviteten med nye tilbud er rekordhøy, og markedsutsiktene utvikler seg positivt.  

2. kvartal 2021, finansielle nøkkeltall 
(ekskl. spesielle poster) 

■ Omsetning 7,0 milliarder kroner 
■ EBITDA 392 millioner kroner   
■ EBITDA-margin 5,6 prosent 
■ Resultat per aksje 0,14 kroner 
■ Netto kontantbeholdning 0,8 milliarder kroner 
■ Ordreinngang 12,2 milliarder kroner (1,8x book-to-bill) 
■ Ordrereserve 45,8 milliarder kroner 

- Våre inntekter økte i dette kvartalet i forhold til samme tid i fjor, og vi opprettholder vår sterke finansielle 
stilling. Vi fortsatte å sikre oss viktige nye kontrakter gjennom kvartalet, inkludert den store tildelingen av 
Jansz-Io-prosjektet for Chevron i Australia. Dette resulterte i den største ordreinngangen for ett kvartal på 
flere år med NOK 12,2 milliarder kroner, noe som økte vår ordrereserve med nesten 30 prosent fra 
tilsvarende tid i fjor. En sentral utvikling er at vi fortsetter å se økt ordreinngang for arbeid knyttet til 
energiskiftet. I andre kvartal utgjorde dette rundt 60 prosent av nye kontrakter. For ett år siden presenterte vi 
strategien og målene for det nye Aker Solutions. Jeg er stolt av å kunne bekrefte at vi leverer på de 
forpliktelsene, og at vi er i rute for videre lønnsom vekst og omstilling, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker 
Solutions. 
 
- Vi skal opprettholde vår ledende markedsposisjon for levering av komplette olje- og gassprosjekter. 
Samtidig vokser vår virksomhet raskt innen fornybar energi og lavkarbonløsninger for olje og gass. Vi er en 
av få leverandører som kan tilby komplette løsninger for energimiksen fremover, fra de første konseptene 
frem til driftsfasen, fra tidlig prosjektering og ledelse via bygging og installasjon til drift og vedlikehold. Vi ser 
at kundene i økende grad anerkjenner vår evne til å kombinere effektiv prosjektgjennomføring med lokalt 
innhold og verdiskaping. Det er positive utsikter for sanksjonering av nye prosjekter resten av dette året og 
inn i neste år. Vi har høy aktivitet i vårt tidligfase- og tilbudsarbeid, og Aker Solutions er godt posisjonert til å 
utnytte markedsmulighetene fremover, sier Digre. 

Nøkkeltall 
For andre kvartal rapporter Aker Solutions omsetning på 7,0 milliarder kroner og EBITDA på 392 millioner 
kroner, eksklusiv spesielle poster. Dette tilsvarer en EBITDA-margin på 5,6 prosent. Det samme kvartalet i 
fjor inkluderte flere betydelige engangseffekter, hovedsakelig innen virksomheten i det tidligere Kværner-
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konsernet. Resultat per aksje var 0,14 kroner i kvartalet. Selskapets finansielle stilling holdt seg solid med en 
netto kontantbeholdning på 0,8 milliarder kroner og en likviditetsreserve på 8,5 milliarder kroner. 
 
For første halvår av 2021 rapporterer selskapet en omsetning på 13,5 milliarder kroner og EBITDA økte til 
820 millioner kroner eksklusiv spesielle poster. Dette tilsvarer en EBITDA-margin på 6,1 prosent, og resultat 
per aksje økte til 0,21 kroner. 
 

Ordreinngang 
Ordreinngangen i andre kvartal var 12,2 milliarder kroner, tilsvarende 1,8 ganger book-to-bill. Omtrent 60 
prosent var relatert til energiskiftet. I løpet av kvartalet vant Aker Solutions en stor kontrakt på over 7 
milliarder kroner fra Chevron for å levere et undervannssystem for gasskompresjon til Jansz-Io-feltet utenfor 
kysten av Australia. Denne milepælen markerer det internasjonale gjennombruddet for selskapets 
verdensledende undervannsteknologi for gasskompresjon. Denne nye generasjonen kompresjonsteknologi 
innebærer et stort sprang for industrien gjennom betydelig økt utvinningsgrad, reduserte kostnader og 
forbedret sikkerhet, sammen med et mye lavere miljøfotavtrykk enn det tradisjonelle alternativet med en 
offshoreplattform.   
 
Aker Solutions signerte også andre viktige kontrakter knyttet til energiskiftet i løpet av kvartalet, slik som 
havvindprosjektet East Anglia THREE for ScottishPower Renewables. Kontrakten inkluderer prosjektering, 
innkjøp, bygging og installasjon (EPCI) av en stor HVDC-plattform. Endelig ordreinntak relatert til denne 
kontrakten er avhengig av endelig investeringsbeslutning i første halvdel av 2022. I tillegg vant selskapet et 
oppdrag fra Nordic Electrofuel for tidligfasearbeid for et e-Fuel-anlegg, der planen er å produsere 
karbonnøytralt, syntetisk drivstoff og ande erstatninger for fossile produkter, basert på hydrogen, CO2 og 
fornybar energi. 
 
Innen den tradisjonelle olje- og gassvirksomheten vant Aker Solutions en treårig rammeavtale med 
Petrobras for service og vedlikehold av undervanns produksjonssystemer, samt en treårig kontrakt for 
vedlikeholds- og modifikasjonstjenester for Norske Shell, og en ettårs forlengelse av en eksisterende 
vedlikeholds- og modifikasjonsavtale med Equinor i Norge. Selskapet sikret seg også et 
modifikasjonsoppdrag for OKEA tilknyttet utviklingen av det norske gassfeltet Hasselmus, samt en femårs 
rammeavtale med TotalEnergies for service og vedlikehold av undervanns produksjonssystemer globalt. 
Kontrakten er basert på avrop og arbeidet starter i Vest-Afrika.  
 
Dette økte selskapets ordrereserve med nesten 30 prosent i forhold til same periode i fjor, til solide 45,8 
milliarder kroner.  

Drift og utvikling 
Som følge av systematiske tiltak og utrulling av vaksinasjonsprogrammer globalt, har situasjonen relatert til 
COVID-19-pandemien forbedret seg i flere land i løpet av andre kvartal. Fortsatt er det likevel en krevende 
situasjon i noen land, inkludert Brasil, India og Malaysia. Aker Solutions fortsatte sine tiltak for å forebygge 
smitterisiko i tett samarbeid med helsemyndigheter, målbevisst innsats fra ansatte, sammen med fortløpende 
dialog med kunder for å finne praktiske løsninger.   
 
Pågående prosjekter hadde god fremdrift i kvartalet, og bedriften fortsetter å se økt aktivitet innen 
tidligfasearbeid for kommende prosjekter, noe som støtter ambisjonene for vekst fremover.  
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I Norge fullførte Aker Solutions første fase av byggingen av Equinors Hywind Tampen-prosjekt for flytende 
havvind på en vellykket måte. Selskapet leverte også stålunderstellet til Johan Sverdrup P2-plattformen på 
tid og budsjett. En milepæl ble oppnådd i juni da den ubemannede brønnhodeplattformen til Aker BPs Hod-
felt ble klar for installasjonsfasen, kun ett år etter at kontrakten ble signert.  
 
Det var god fremdrift i selskapets støtte til BPs installasjoner i Angola. I USA fortsatte selskapets 
tidligfasearbeid for det planlagte havvind-prosjektet Empire Wind utenfor New York. 
 
I løpet av kvartalet fortsatte Aker Solutions sin omstilling. Sammen med AF Gruppen annonserte selskapet 
planer om å etablere et ledende globalt selskap for fjerning og resirkulering av gamle offshoreinstallasjoner. 
Det digitale verktøyet JustEco ble også lansert for beregninger og analyser av energiforbruk og 
miljøfotavtrykk for prosjekter, noe som gjør det mulig for kunder å redusere kostnader og velge bærekraftige 
løsninger.  

Utsikter 
Utsiktene til at prosjekter kan bli besluttet startet i resten av 2021 og inn i 2022 er fortsatt positive i 
selskapets hovedmarkeder, både innen tradisjonell olje- og gassvirksomhet og i tilknytning til energiskiftet. 
De midlertidige skatteinsentivene for norsk sokkel ventes å utløse beslutning om mer enn 30 nye prosjekter 
innen utgangen av 2022. Flere pågående tidligfasestudier ventes å fortsette over til tidligfase-prosjektering i 
siste halvdel av 2021.  
 
Anbudsaktiviteten er rekordhøy, og Aker Solutions er i øyeblikket involvert i tilbudsarbeid for kontrakter til en 
samlet verdi på rundt 90 milliarder kroner. Selskapet vil fortsette å ha en disiplinert og selektiv tilnærming i 
sitt tilbudsarbeid. Omtrent 25 prosent av tilbudene er oppdrag relatert til energiskiftet, slik som havvind, 
karbonfangst, hydrogen og teknologier for olje og gass, inkludert undervannssystem for gasskompresjon og 
elektrifisering.  
 
Fremover ser Aker Solutions økt aktivitet. For 2021 venter selskapet en omsetning på rundt 28 milliarder 
kroner, mens den underliggende EBITDA-marginen ventes å styrke seg fra i fjor til den øvre enden av 
intervallet 5,5 til 6,0 prosent. 
 
SLUTT 
 
Aker Solutions leverer integrerte løsninger, produkter og tjenester til den globale energibransjen. Vi 
muliggjør lavkarbon olje- og gassproduksjon, og utvikler fornybare løsninger for å møte fremtidens 
energibehov. Ved å kombinere innovative digitale løsninger og forutsigbar prosjektgjennomføring, 
akselererer vi overgangen til en bærekraftig energiproduksjon. Aker Solutions har rundt 15 000 ansatte 
i mer enn 20 land. 
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