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Styrets årsberetning

Virksomhetens art og hvor den drives
Bluegrove AS er en teknologibedrift lokalisert i Steinkjer. Konsernet bestod ved start av 2020 av CageEye
AS og 100% eide NorseAqua AS. Konsernet hadde ved utgangen av 2020 ansatte i Oslo, Terråk,
Trondheim, Førde og Slemmestad, samt faste konsulenter stasjonert i forskjellige deler av verden.

Som en del av konsernets strategi for videre vekst ble selskapets navn endret 23.12.2020 fra CageEye AS
til Bluegrove AS. Ytterligere strukturelle endringer vil gjennomføres i 2021. Selskapet og konsernet
omtales gjennomgående som Bluegrove for hele året som følge av dette.

Bluegrove har utviklet verktøy som gir fiskeoppdrettere innsikt i hvordan biomassen i merdene oppfører
seg, og brukes til å få bedre kontroll på fôring og velferd for fisken. Med dette kan oppdretterne øke
tilvekst, redusere fôrspill og øke operasjonell produktivitet. Selskapet driver ytterligere forskning for å
tilby bedre og flere tjenester i tiden fremover. Bluegrove forventer fremtidig vekst basert på teknologien
og verdien som tilføres kunden. I 2020 har selskapet inngått flere viktige kontrakter og har lykkes med å
rekruttere ytterligere nøkkelpersoner for videre vekst.

NorseAqua AS er en teknologibedrift lokalisert i Terråk. Selskapet produserer utstyr som muliggjør
biologisk avlusing, samt utstyr for økt tilvekst for oppdrettere.

Den 19. august 2020, ble 100% av aksjene i Sealab AS og Sensomar AS ervervet. Begge selskapene holder
til i Trondheim og har bygget unik kompetanse rundt neste generasjons undervannskamera kombinert
med maskinsyn og spesialutviklet software som gir oppdretteren full innsikt i hva som skjer i merden og
mulighet til individuell gjenkjenning og oppfølging av fisk. Sealab AS er et aktivt selskap med forskning
og utvikling, produksjon og salg. Sensomar AS er per nå et inaktivt selskap.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Konsernet har hatt en omsetning på kr 21,055,119 og et resultat før skatt på kr -44,367,983 i 2020.
Oppkjøpet av Sealab og Sensomar ble gjennomført i henhold til ‘locked-box’-mekanisme med 1. januar
2020 som oppgjørsdato. Konsernets proforma omsetning for 2020 er dermed kr 22,936,688 og proforma
resultat før skatt kr -58,005,785.

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat

Forskning- og utviklingsaktiviteter
Konsernet har pågående FoU aktiviteter knyttet til utvikling av både hardware og software for å
videreutvikle konsernets produktportefølje.

Bluegrove har i løpet av 2020 gjennomført betydelig videreutvikling av sine kommersielle løsninger.
Selskapet har et pågående innovasjonsprosjekt i samråd med Innovasjon Norge knyttet til videre
utvikling av Echofeeding som verktøy for autonom fôringskontroll. Selskapet har så langt sett gode
resultater fra prosjektet og vil fortsette kommersialisering av denne tjenesten, samt øvrige løsninger.

NorseAqua har kontinuerlig fokus på videreutvikling av nye løsninger i samråd med sine kunder, hvor
det har vært sentrale utviklingsprosjekt innen rensefiskskjul, gjenfangstløsninger og
produksjonsoptimalisering i 2020.

Sealab jobber kontinuerlig med å videreutvikle sine optiske løsninger og tilhørende produkter. Sealab
har et forskningsprosjekt i samarbeid med EU’s ‘EIC Accelerator funding opportunities’ og et med
Forskiningsrådet for å levere ytterligere verdi for oppdretterne.
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Fortsatt drift
Bluegrove kan kategoriseres som et ‘tidligfase selskap, hvor det forventes at selskapet vil gå med
likviditetsmessig underskudd, samt være avhengig av ytterligere finansiering for kommende perioder.
Styret har foretatt vurderinger av selskapets likviditet sammen med ledelsen og har på bakgrunn av en
helhetlig vurdering av selskapets iverksatte tiltak for kapitalinnhenting vurdert det slik at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Ytterligere midler ble tilført selskapet i februar 2021 fra
nåværende investorer, samt at øvrige prosesser er igangsatt og forventes å sikre likviditet både på kort
og lengre sikt i løpet av de neste 12 månedene. Årsregnskapet for 2020 er som følger vedtatt på bakgrunn
av forutsetning av fortsatt drift.

Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2020.
Samlet sykefravær har vært 115 dager, hvilket utgjør tilnærmet 2.7%.

Likestilling
Konsernet har 36 ansatte i Norge per 31. desember 2020. Styret består av fem menn ved utgangen av
2020. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å
iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.

Ytre miljø
Konsernet forurenser ikke det ytre miljø.

Oslo, 2021-05-28

____________ ____________

Bendik Søvegjarto Joakim Myrland

Styrets leder og Styremedlem
selskapets daglig leder

____________ ____________

Petter Kleppan Frank van Roest

Styremedlem Styremedlem
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Resultatregnskap - Bluegrove konsern

1. januar - 31. desember
Note 2020 2019

Driftsinntekter 1 20,417,339 4,823,619
Andre inntekter 637,780
Sum driftsinntekter 21,055,119 4,823,619

Vareforbruk 2 2,658,218 2,227,279
Kostnader ved ytelser til ansatte 3,22 13,142,568 10,325,115
Andre driftskostnader 4,21 18,389,511 15,914,872
Av- og nedskrivninger 8,9 21,469,906 2,447,732
Driftsresultat -34,605,203 -26,091,378

Finansinntekter 5 2,908,145 1,328,393
Finanskostnader 5 12,671,043 2,088,856
Andre inntekter
Inntekter fra felleskontrollert virksomhet - -
Inntekter fra tilknyttede selskaper - -
Resultat før skatt -44,367,983 -26,851,841

Kostnad ved skatt - -2,230,952
Resultat etter skatt for videreført virksomhet -44,367,983 -29,082,793

Årets resultat 14 -44,367,983 -29,082,793

Årsresultatet fordeler seg som følger:
Kontrollerende eierinteresse -44,367,983 -29,082,793
Totalt -44,367,983 -29,082,793

Totalresultatet fordeler seg som følger:
Kontrollerende eierinteresse -44,367,983 -29,082,793
Totalt -44,367,983 -29,082,793

Resultat per aksje
Totalresultat per aksje -13.0 -8.7
Utvannet resultat per aksje -13.0 -8.7
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Balanseoppstilling - Bluegrove konsern

31. desember

EIENDELER Note 2020 2019
Anleggsmidler
Forskning og utvikling 9 34,994,042 21,697,682
Goodwill 9,10 39,805,982 54,849,759
Varige driftsmidler 8,18,19 5,379,284 3,165,899
Sum anleggsmidler 80,179,308 79,713,340

Omløpsmidler
Varelager 11, 18,19 12,587,311 9,150,991
Kundefordringer 18,19 1,222,325 1,475,029
Andre kortsiktige fordringer 12 7,516,742 6,558,697
Kontanter og kontantekvivalenter 13 2,452,944 16,794,655
Sum omløpsmidler 23,779,322 33,979,372

SUM EIENDELER 103,958,630 113,692,712

GJELD OG EGENKAPITAL Note 2020 2019

Aksjekapital 3, 14, 15, 22 340,453 333,416
Egne aksjer 14, 15 -1,859 -1,859
Overkurs 14, 15 70,903,302 48,911,011
Innskutt annen egenkapital 14 307,810 22,152,287
Sum innskutt egenkapital 71,549,705 71,394,855

Annen opptjent egenkapital 14 -84,073,445 -38,824,839
Sum opptjent egenkapital -84,073,445 -38,824,839

Sum egenkapital 3, 14, 15, 16,17,22,23 -12,523,740 32,570,015

Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner 18 35,018,811 24,416,500
Konvertibelt lån 5,16 65,163,495 45,955,925
Øvrig langsiktig gjeld 18 901,911 1,224,429
Sum langsiktig gjeld 101,084,217 71,596,854

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld 20 3,535,074 1,774,139
Skyldige o�entlige avgifter 20 1,095,376 833,214
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner 19 2,070,223 1,515,448
Annen kortsiktig gjeld 20 8,697,480 5,403,042
Sum kortsiktig gjeld 15,398,153 9,525,843

Sum gjeld 116,482,370 81,122,696
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 103,958,630 113,692,712

____________ ____________

Bendik Søvegjarto Joakim Myrland

Styrets leder og Styremedlem
selskapets daglig leder

____________ ____________

Petter Kleppan Frank van Roest

Styremedlem Styremedlem
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Kontantstrømoppstilling, indirekte modell - Bluegrove konsern

1. januar - 31. desember
2020 2019

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad -44,367,983 -26,845,475

+ Ordinære avskrivninger (materielle anleggsmidler) 1,702,453 2,350,015
+ Ordinære avskrivninger (immaterielle anleggsmidler) 5,556,032 0
+ Nedskrivning anleggsmidler 14,211,421 0
- Endring i varelager 1,854,837 513,250
/- Endring i kundefordringer 252,704 1,187,844
+/- Endring i leverandørgjeld 156,793 -1,156,660
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter -3,388,763 96,497

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -24,022,506 -23,854,528

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -695,439 -44,524
- Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 458,299 -42,284,183
+ Innbetalinger ved salg av andre investeringer 6,305,000 0
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -24,900,090 -12,529,461

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -18,832,230 -54,858,168

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
+ Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 13,500,000 22,821,293
+ Innbetalinger ved opptak av ny konvertibel gjeld 10,718,000 45,814,589
- Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -3,639,652 -180,000
- Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld -1,209,048 0
+/- Netto endring i kassekreditt 563,823 572,439
+ Innbetaling av egenkapital 381,727 0
- Netto endring hovedstol leieforpliktelse -292,065 0
+ E�ekt av påløpte renter konvertibelt lån 6,591,097 0
+ E�ekt av valuta konvertibelt lån 1,898,345 0

= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 28,513,026 69,028,321

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -14,341,709 -9,684,375

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 16,794,654 26,479,022
+/- Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -14,341,710 -9,684,375
= Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2,452,944 16,794,646
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Konsernets regnskapsprinsipp

Bluegrove AS er et aksjeselskap registrert i Norge, med registrert adresse i Jakob Weidemanns gate 9, 7713
Steinkjer. Konsernets regnskap for regnskapsåret 2020 ble vedtatt i styremøte 28. mai 2021.

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet til Bluegrove AS er avlagt i samsvar med forenklet IFRS med tilhørende forenklinger etter
kapittel 3 i forskrift om forenklet IFRS, samt norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven per
31.12.2020. Utarbeidelse av datterselskapenes regnskaper er gjort i henhold til Norske regnskapsprinsipper
(NGAAP).

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk kost regnskap.

Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede regnskapsprinsipper for like transaksjoner og hendelser
under ellers like forhold.

Endringer i regnskapsprinsipper og noteopplysninger
Ingen endringer med virkning for 2020 har hatt vesentlig e�ekt for konsernet og 2020-regnskapet.

Valuta

Konsernets presentasjonsvaluta er NOK. Dette er også mor- og datterselskapenes funksjonelle valuta.

Ved bruk av annen funksjonell valuta, omregnes beløp til balansedagens kurs for balanseposter, og til
transaksjonskurs for resultatposter. Omregningsdi�eranser føres mot andre inntekter og kostnader.

Konsolideringsprinsipper
Konsernregnskapet omfatter regnskapet til morselskapet og dets datterselskaper per 31.12.2020. Et foretak
vurderes å være kontrollert av konsernet når konsernet er eksponert for eller har rettigheter til variabel
avkastning fra sitt engasjement i vedkommende foretak, og har mulighet til å påvirke denne avkastningen
gjennom sin majoritetseierandel i foretaket.

Dersom det er nødvendig, justeres datterselskapenes regnskaper slik at de er i tråd med konsernets
regnskapsprinsipper. Konserninterne transaksjoner og konsernmellomværende, samt gevinster og tap som er
oppstått ved transaksjoner mellom selskapene, er eliminert.

 

Bruk av estimater og vurdering av regnskapsprinsipper ved utarbeidelsen av årsregnskapet
Ved utarbeidelse av årsregnskapet har ledelsen gjort enkelte vesentlige vurderinger, samt brukt estimater,
basert på kritisk skjønn knyttet til anvendelse av regnskapsprinsippene. Dette gjelder særlig avskrivninger på
varige driftsmidler, verdifall på goodwill og vurderinger i tilknytning til oppkjøp. Ledelsen har i samråd med
revisor vurdert at det er nødvendig å nedskrive goodwill for NorseAqua. Videre vurderes FoU som en
balansepost med betydelig risiko for fremtidig justering.

Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene
vurderes løpende, og er basert på beste skjønn og historisk erfaring. Endringer i regnskapsmessige estimater
regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles
e�ekten over inneværende og fremtidige perioder.
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Inntekter

Inntekter fra salg av varer
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Det innregnes på det tidspunkt der
kontrollen over eiendelen overføres til kunden. Kontroll over en eiendel innebærer muligheten til å styre
bruken av og få så godt som alle gjenværende fordeler ved eiendelen. Inntekt innregnes vanligvis ved
levering av varen.

Inntekter fra salg av tjenester
Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Konsernet innregner inntekter fra salg av tjenester over tid,
da kunden samtidig mottar og forbruker fordeler etter hvert som selskapet tilbyr disse. Innredningen
reflekterer overføringen av kontroll.

Betydelig finansieringselement
Konsernet mottar i enkelte tilfeller kortsiktige forskuddsbetalinger fra sine kunder. Konsernet justerer ikke
det avtalte vederlaget for virkningene av et vesentlig finansieringselement dersom man ved
kontraktsinngåelsen forventer at perioden mellom det tidspunktet da selskapet overfører en avtalt vare
eller tjeneste til kunden, og tidspunktet da kunden betaler for varen eller tjenesten, vil være ett år eller
mindre.

Inntekter fra salg av varer og tjenester i en pakke
Konsernet tilbyr tjenester som enten selges separat eller som en pakke sammen med salget av varer.
Kontrakter for salg av pakker med varer og tjenester som består av to leveringsforpliktelser, der hver av
disse forpliktelsene består av enten salg av varer eller tjenester, regnskapsføres med hensyn til prinsippene
nevnt over.

Inntektsskatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av
regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme
periode, er utlignet og nettoført. Netto utsatt skattefordel balanseføres ikke på nåværende tidspunkt, men
vurderes fortløpende for grad av sannsynlighet for at denne kan bli nyttegjort.
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Klassifisering av eiendeler og gjeld
Konsernet skiller mellom omløpsmidler og anleggsmidler ved presentasjon av eiendeler i balanseoppstillingen.
På samme måte skilles det mellom kortsiktige og langsiktige forpliktelser.

Konsernet klassifiserer en eiendel som et omløpsmiddel når det:
● Forventer å realisere eiendelen eller har til hensikt å selge eller forbruke den i foretakets ordinære

driftssyklus
● Primært holder eiendelen for omsetning
● Forventer å realisere eiendelen innen tolv måneder etter rapporteringsperioden

Eller
● Eiendelen er i form av kontanter eller en kontantekvivalent, med mindre eiendelen er underlagt en

begrensning som gjør at den ikke kan veksles eller benyttes til å gjøre opp en forpliktelse i minst tolv
måneder etter rapporteringsperioden.

Alle andre eiendeler klassifiseres som anleggsmidler

Konsernet klassifiserer gjeld som kortsiktig når forpliktelsen:
● Forventes å bli gjort opp i foretakets ordinære driftssyklus
● Primært holder forpliktelsen for omsetning
● Forfaller til oppgjør innen tolv måneder etter rapporteringsperioden

Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktig gjeld.

Forskning og utvikling
Utgifter tilknyttet kostnader til forskningsaktiviteter resultatføres når de påløper. Utgifter knyttet til
utviklingsaktiviteter blir balanseført i den grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt
gjennomførbar og konsernet har tilstrekkelig ressurser til å ferdigstille utviklingen. Utgifter som balanseføres
inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader og en andel av direkte henførbare fellesutgifter.
Balanseførte utviklingskostnader føres i balansen til anska�elseskost fratrukket akkumulerte av- og
nedskrivninger.

Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres til anska�elseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når
eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres.
Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens øvrige
utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske fordeler blir balanseført.

Avskrivning er beregnet ved bruk av lineær metode.

Avskrivningsperiode og -metode vurderes årlig. Utrangeringsverdi estimeres ved hver årsavslutning og
endringer i estimat på utrangeringsverdi er regnskapsført som estimatendring.

Leasing
Konsernet som leietaker - Operasjonelle og finansielle leieavtaler
Leieavtaler som mot vederlag overfører retten til å kontrollere bruken av en identifisert eiendel og motta alle
vesentlige økonomiske fordeler fra bruker av eiendelen i en perioden, innregnes i balansen, slik at verdien av
bruksretten for en eiendel og den tilsvarende leieforpliktelsen vises i balansen.

For kortsiktige leieavtaler, dvs avtaler med leieperiode under 12 måneder, klassifiseres leiebetalinger som
driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.

Konsernet som utleier - Operasjonelle leieavtaler
Konsernet presenterer eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten inntektsføres
lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den
utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som
leieinntekten.
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Immaterielle eiendeler - Forskning og utvikling
Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel
knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende.
Balanseført forskning og utvikling avskrives lineær over økonomisk levetid og testes for nedskrivning ved
indikasjoner på dette. Avskrivningsmetode og – periode vurderes 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.

Virksomhetssammenslutninger og goodwill
Virksomhetssammenslutninger regnskapsføres i henhold til overtakelsesmetoden. Transaksjonsutgifter
resultatføres for konsernet.

Goodwill beregnes som summen av vederlaget og nettoverdien av identifiserbare eiendeler og forpliktelser
beregnet på overtakelsestidspunktet. Goodwill avskrives ikke, men testes minst årlig for verdifall.

O�entlige tilskudd
O�entlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at konsernet vil oppfylle vilkårene
knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes på en
systematisk måte over tilskuddsperioden. Tilskudd føres til fradrag i den kostnad som tilskuddet er ment å
dekke. Investeringstilskudd balanseføres og innregnes på en systematisk måte over eiendelens brukstid.
Investeringstilskudd innregnes ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi.

Varelager
Varelager regnskapsføres til det laveste av anska�elseskost og netto salgspris. Netto salgspris er estimert
salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og distribusjon.
Anska�elseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved anska�else av varene og
kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. Egenproduserte varer inkluderer variable
kostnader og faste kostnader som kan allokeres basert på normal kapasitetsutnyttelse.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter inkluderer kontanter i kasse og bankbeholdning. Kontantekvivalenter er kortsiktig likvide
investeringer som omgående kan konverteres til kontanter med et kjent beløp.

I kontantstrømoppstillingen er kassekreditt fratrukket beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter.
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Egenkapital

Gjeld og egenkapital
Finansielle instrumenter er klassifisert som gjeld eller egenkapital i overensstemmelse med den
underliggende økonomiske realiteten.

Renter, utbytte, gevinst og tap relatert til et finansielt instrument klassifisert som gjeld, vil bli presentert
som kostnad eller inntekt. Utdelinger til innehavere av finansielle instrumenter som er klassifisert som
egenkapital vil bli regnskapsført direkte mot egenkapitalen.

Egne aksjer
Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpspris inklusiv direkte henførbare kostnader som endring i
egenkapital. Egne aksjer presenteres som reduksjon av egenkapital. Tap eller gevinst på transaksjoner med
egne aksjer blir ikke resultatført.

Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon blir regnskapsført direkte mot
egenkapitalen etter fradrag for skatt.

Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon etter balansedagen om konsernet finansielle stilling på balansedagen er hensyntatt i
årsregnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker konsernets finansielle stilling på
balansedagen, men som vil påvirke konsernets finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er
vesentlig.
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Note 1 - Driftsinntekter per segment

Alle tall i NOK Total 2020 Total 2019

Fôroptimalisering 4,170,946 3,463,385

Utstyr til bruk av rensefisk 10,282,712 1,106,337

Utstyr for tilvekst 5,518,673 230,444

Kamerautstyr 962,375 -

Øvrig 120,413 23,452

Sum 21,055,119 4,823,619

Note 2 - Varekostnad

Alle tall i NOK 2020 2019
Varekostnader 2,297,386 2,151,033

Spedisjon og fraktkostnader 360,832 76,245

Andre varekostnader 0 0

Sum 2,658,218 2,227,279

Note 3 - Lønnskostnader og kostnader ved ytelser til ansatte og ytelser til ledende ansatte

Alle tall i NOK 2020 2019
Lønn 10,255,022 8,332,870
Bonus 150,000 387,000
Andre ytelser 25,316 118,898
Arbeidsgiveravgift 1,940,646 1,172,476
Pensjonskostnad tilskuddsplaner 352,510 118,259
Andre sosiale kostnader 569,074 195,612
Totale lønnskostnader 13,142,568 10,325,115

Antall årsverk som har vært sysselsatt i regnskapsåret: 26.1 9.2
Sum 26.1 9.2

Lønn til daglig leder Lønn Bonus
Natural-

ytelser
Samlet

godgjørelse
Bendik Søvegjarto, styreleder, daglig leder og aksjonær 741,154 - 4,026 745,180

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styret, ansatte eller andre valgte selskapsorganer.

Aksjer eid av ledende ansatte og styremedlemmer
Bendik Søvegjarto, daglig leder og aksjonær 833,275 gjennom Epsiro AS
Joakim Myrland, utviklingssjef og aksjonær 833,275 gjennom Casmyr AS
Ole Fretheim, salgs- / markedssjef og aksjonær 39,222 privat aksjonær
Kasper Tangern, operasjonell leder og aksjonær 19,224 gjennom Kilt AS
Marloes Eshuis, kommunikasjonsansvarlig og aksjonær 7,689 gjennom Marloes Eshuis Beheer BV.
Ida Hårstad, økonomiansvarlig og aksjonær 7,689 gjennom Skagen VII Kapital AS
Frank van Roest, styremedlem 555,556 gjennom Aqua-Spark Coöperatieve U.A.
Andrea Baldini, styremedlem 338,601 gjennom Breed Reply Investments Ltd.
Petter Kleppan, styremedlem 112,500 gjennom Peak Valley AS
Sum 2,747,031
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Note 4 - Andre driftskostnader

Alle tall i NOK 2020 2019
Fraktkostnader 1,012,779 77,733
Energikostnader 53,451 12,515
Salg og markedsføring 1,272,393 716,135
Reparasjon og vedlikeholdskostnader 17,898 685
Leiekostnader/ leasing 346,859 275,840
Reisekostnader 2,225,142 3,376,049
Konsulenthonorar og innleie av personell 10,300,818 8,835,041
Tap på fordringer - -
Datakostnader 1,415,222 1,265,342
Andre driftskostnader 1,744,949 1,355,534
Sum andre driftskostnader 18,389,511 15,914,872

Spesifikasjon revisjonshonorar:
Lovpålagt revisjon 225,318 44,255
Andre attestasjonstjenester - -
Andre tjenester utenfor revisjon 637,027 241,193
Skatterådgivning - -
Sum 862,345 285,448

Merverdiavgift er ikke inkludert i honoraret.

Note 5 - Finanskostnader, finansinntekter og andre inntekter

Alle tall i NOK 2020 2019
Valutagevinst 2,764,388 1,309,537
Annen renteinntekt 143,826 18,857
Sum finansinntekter 2,908,145 1,328,393

Alle tall i NOK 2020 2019
Renter på gjeld 2,054,544 476,161
Renter på konvertibel gjeld 6,591,097
Valutatap 4,025,402 395,651
Andre finanskostnader 0 1,217,042
Sum finanskostnad 12,671,043 2,088,856
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Note 6 - Skatt

Beregning av skattepliktig inntekt 2020
Resultat før skatt -44,367,983
Permanente forskjeller -3,117,423
Endringer midlertidige forskjeller 1,135,847
Årets skattegrunnlag -46,349,559
Betalbar skatt 0
Skyldig betalbar skatt 0

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt - Forskjeller som utlignes 2020
Anleggsmidler 1,112,666
Varelager -1,213,075
Fremførbart underskudd -103,268,997
Regnskapsmessige avsetninger -1,356657
Forskjeller som ikke inngår i skattefordel 104,726,063
Utsatt skatt balanseført 0

Konsernet er i en tidlig vekstfase, og det er rimelig å forvente underskudd de nærmeste årene. Det forutsettes i regnskapet en
fortsatt drift, men det vurderes som lite sannsynlig at det vil oppstå tilstrekkelig skattemessig overskudd i nærmeste fremtid.
Av den grunn balanseføres ikke utsatt skattefordel i konsernregnskapet for 2020.

Kostnad ved skatt innregnet i resultatet: 2019
Betalbar skatt (periodeskatt) -
Endring forpliktelse ved utsatt skatt 2,230,952
Kostnad ved skatt 2,230,952

Avstemming av e�ektiv skattesats 2019
Resultat før skatt
Skatt beregnet til 22% (2019) -5,907,405
Skattekostnad før konsernbidrag i datterselskap 566,565
Permanent forskjell knyttet til oppkjøpsresultat -965,752
Ikke balanseført utsatt skattefordel av årets resultat 6,393,227
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel fra tidligere år 2,630,139
Ikke fradragsberettigede kostnader 54,077
Ikke skattepliktig inntekt -539,898
Kostnad ved skatt 2,230,953

Kostnad ved skatt i resultatregnskapet 2,230,952
Kostnad ved skatt 2,230,952

Eiendeler ved utsatt skatt 2019
Pensjon
Underskudd til fremføring -32,920,177
Varige driftsmidler -153,090
Varebeholdning -154,470
Regnskapsmessige avsetninger, fremtidig vedlikehold mv -2,102,000
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel 35,329,737
Eiendeler ved utsatt skatt – brutto 0

Forpliktelser ved utsatt skatt 2019
Varige driftsmidler -
Fordring 8,301
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel -8,301
Forpliktelser ved utsatt skatt – brutto -
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Note 7 - Resultat per aksje

Årets resultat som tilfaller morselskapets aksjonærer 2020 2019

Årets resultat fra videreført virksomhet -44,367,983 -29,082,793

Tap på avhendet virksomhet 0

Årets resultat til ordinære aksjonærer -44,367,983 -29,082,793

Årets utvannede resultat til morselskapets aksjonærer 2019

Årets resultat til aksjonærer -44,367,983 -29,082,793

Årets utvannede resultat som tilfaller morselskapets aksjonærer -44,367,983 -29,082,793

Antall aksjer 3,404,527 3,334,157

Årets totale resultat per aksje -13.0 -8.7

Årets utvannede resultat per aksje -13.0 -8.7

Gruppen har ved utgangen av 2020 to konvertibelt lån som er innregnet som gjeld i selskapets regnskap, inntil tidspunkt for
konvertering. Den kommende konvertering er ikke hensyntatt ved beregning av årets utvannende resultat som følge av at
antallet aksjer som lånene vil konverteres til, avhenger av varighet og valuta og anses som variabelt inntil
konverteringstidspunktet. Se note 16 for ytterligere detaljer.

Note 8 -  Varige driftsmidler

Utleid
hardware

Maskiner
og utstyr

Transport-
midler

Inventar
og kjøretøy

Leie-
kontrakt

Sum
2020

Balanseført verdi 1. januar 1,184,619 571,209 5,146 232,328 1,172,597 3,165,899
Tilgang 611,571 62,813 0 21,055 292,065 987,504
Avhendet eller klassifisert som holdt for salg 0
Anska�elser ifm virksomhetsovertakelse 68,150 798,931 2,272,674 3,139,755
Nedskrivning -3,666 -207,755 -211,421
Avgang/justering -16,178 9,183 8,605 1,610
Avskrivning -343,821 -257,393 -90,815 -379,621 -632,414 -1,704,064
Balanseført verdi 31. desember 1,452,369 424,935 722,445 1,947,286 832,248 5,379,284

Per 1. januar
Anska�elseskost 1,634,144 631,934 8,580 349,674 1,270,313 3,894,645
Akkumulerte av- og nedskrivninger -449,525 -60,725 -3,434 -117,346 -97,716 -728,746
Balanseført verdi 1,184,619 571,209 5,146 232,328 1,172,597 3,165,899

Per 31. desember
Anska�elseskost 2,245,715 762,897 807,511 2,643,403 1,562,378 8,021,904
Akkumulerte av- og nedskrivninger -793,346 -337,962 -85,066 -696,117 -730,130 -2,642,621
Balanseført verdi 1,452,369 424,935 722,445 1,947,286 832,248 5,379,283

Balanseførte anleggsmidler avskrives i henhold til lineær avskrivningsmetode, med en forventet økonomisk levetid på fem år.

Det er ikke gjennomført endringer i avskrivningstiden i løpet av året.
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Note 9 -Immaterielle eiendeler

Balanseført FoU

Bluegrove NorseAqua Sealab

Internt utviklede immaterielle eiendeler
Utviklings-
kostnader Merkevare

Utviklings-
kostnader Merkevare

Utviklings-
kostnader

Sum
2020

Balanseført verdi 1. januar 19,986,582 176,393 1,533,098 1,609 - 21,697,682
Tilgang, internt utviklet 21,232,931 512,161 1,707,526 - - 23,452,618
Tilgang, ifm virksomhetsovertakelse - - - - 83,678 83,678
Tilgang, etter virksomhetsovertakelse - - - - 1,447,472 1,447,472
Nedskrivning - - - - - -
Avskrivning -4,482,394 -137,711 -306,620 -1,609 -627,699 -5,556,033
Tilskuddsandel -5,585,436 -545,939 - - -6,131,375
Balanseført verdi 31. desember 31,151,683 550,843 2,388,065 0 903,452 34,994,042

Totale utviklingskostnader 34,443,199
Total kostnad for merkevare 550,843

Goodwill

2020 2019
Balanseført verdi 1. januar 54,849,758 0

Tilgang/avgang -1,043,776 54,849,759

Nedskrivning -15,043,776 0

Balanseført verdi 31. desember 39,805,982 54,849,759

Årets tilgang/avgang:
Anska�elseskost for 2020 er justert jfr 2019, slik at transaksjonskostnader ikke er balanseført.

Nedskrivning
Ledelsen har vedtatt å justere kostpris for oppkjøpet av NorseAqua, og har gjort en nedskrivning av reinvestert kontantbeløp
som ble gjort av hovedaksjonær i NorseAqua.
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Note 10 - Oppkjøp

19. august kjøpte CageEye AS 100% av aksjene i Sealab AS og Sensomar AS. Aksjekjøpsavtalen var utformet slik at endelig
kjøpssum ville avgjøres etter hvorvidt selger kunne innfri visse kriterier. Ingen av kriteriene ble imøtekommet innen satt
tidsfrist, hvilket medførte en vederlagsfri overtakelse.

Sealab og Sensomar har over flere år bygget unik kompetanse rundt neste generasjons undervannskamera, kombinert med
maskinsyn og spesialutviklet software som kan gi oppdretteren full innsikt i hva som skjer i merden, samt mulighet til
individuell gjenkjenning og oppfølging av fisk.

Oppkjøpet gjøres for å styrke konsernets posisjon innenfor oppdrettsnæringen, hvor kamera utgjør et viktig verktøy for
dagens fôring av fisk og vil komplementere konsernets akustiske system.

Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpet Sealab AS fordeler seg som følger:

Alle tall i NOK

Virkelig verdi
innregnet ved

oppkjøp

Eiendeler
Anleggsmidler 3,139,755
Kontanter og kontantekvivalenter 457,879
Fordringer 286,783
Varelager 5,291,157
Immaterielle eiendeler 7,318,001
Totale eiendeler 16,493,574

Gjeld
Langsiktig gjeld 741,963
Leverandørgjeld 1,604,142
Annen kortsiktig gjeld 6,440,413
Total gjeld 8,786,517

Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi 7,234,323

Konsernet har gjort en innledende vurdering av Sealabs balanseførte forskning og utvikling, og vil gjøre ytterligere vurderinger
rundt videreføring av teknologi for å kunne skape en felles teknisk plattform. Ledelsen vurderer det derfor usikkert hvorvidt
man vil kunne videreføre alt av tidligere utvikling og velger av forsiktighetshensyn å redusere de balanseførte verdiene med de
identifiserte eiendeler for konsernregnskapet.

Ledelsen har videre gjort vurdering av selskapets balanseførte og ikke-balanseførte forpliktelser. Sealab hadde ved
overtakelsestidspunkt en kundekontrakt som var blitt hevet, men hvor et mulig påfølgende krav ikke er blitt aktivt fulgt opp.
Basert på tilgjengelig informasjon ved overtakelse av aksjer og frem til denne årsrapporten er skrevet er det vurdert å ikke være
overveiende sannsynlig at dette kravet vil bli fremmet. Det er derfor ikke gjennomført noen avsetning i konsernregnskapet
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Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpet Sensomar AS fordeler seg som følger:

Alle tall i NOK
Virkelig verdi innregnet

ved oppkjøp

Eiendeler
Anleggsmidler 0
Kontanter og kontantekvivalenter 420
Fordringer 0
Varelager 0
Immaterielle eiendeler 0
Totale eiendeler 420

Gjeld
Langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Annen kortsiktig gjeld 3,421
Ikke-konvertert gjeld -2,451,60
Total gjeld -2,448,539

Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi 2,448,1183

Konsernet anser etter all rimelig sannsynlighet at den ikke-konverterte gjelden som ligger i datterselskapet vil konverteres til
egenkapital i påfølgende regnskapsår og har derfor eliminert dette i konsernregnskapet for 2020 slik at det ikke er med i
konsernets balanse. Denne ikke-konvertere gjelden i datterselskapet har ingenting med konsernets øvrige konvertible lån å
gjøre.

Note 11 - Varelager

Alle tall i NOK 2020 2019
Ferdigvarer:
Til netto salgsverdi 874,509 189,690
Til kostpris 100,847 6,842,265
Sum ferdigvarer 974,356 7,031,955

Råmaterialer, til kost 11,611,955 2,119,036
Sum varelager 12,587,311 9,150,991

Varelager er pantsatt for langsiktige og kortsiktige rentebærende lån, se note 18 og 19.
Det er bokført kr 1,213,075 som nedskrivning for ukurans.

Note 12 - Andre kortsiktige fordringer

Alle tall i NOK 2020 2019
Forskuddsbetalte kostnader 631,631 186,420
Fordringer tilknyttede selskaper - -
Fordringer knyttet til aksjekjøp av ansatte 2,448,159 2,769,525
Fordringer på o�entlige tilskudd 2,670,998 3,446,079
Andre kortsiktige fordringer 1,765,955 156,674
Tap på krav - -
Sum andre kortsiktige fordringer 7,516,742 6,558,697

18 of 23

DocuSign Envelope ID: EE931C14-FB2D-4AB5-871C-94A0B01A4FFA



Note 13 - Kontanter og kontantekvivalenter

Alle tall i NOK 2020 2019
Kontanter i bank og kasse 2,452,944 16,794,655
Kortsiktige bankplasseringer 0
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen 2,452,944 16,794,655

Per 31. desember 2020 var kr. 1,043,888 bankinnskudd for skattetrekk..

Note 14 - Egenkapitaloppstilling

Aksjekapital
Egne

aksjer Overkurs
Annen innskutt

egenkapital
Annen

egenkapital
Sum

egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2020 333,416 -1,859 48,911,010 22,152,287 -38,824,839 32,570,015
Registrert aksjekapital 7,037 21,992,292 -21,999,328 -
Ettergitt gjeld 154,851 154,851
Transaksjonskostnader -1,262,350 -1,262,350
Etterbetalt FoU-støtte 381,727 381,727
Resultat for perioden -44,367,983 -44,367,983
Egenkapital pr. 31.12.2020 340,453 -1,859 70,903,302 307,810 -84,073,445 -12,523,740

Aksjekapital
Egne

aksjer Overkurs
Annen innskutt

egenkapital
Annen

egenkapital
Sum

egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2019 333,416 -7,395 46,189,730 0 -9,742,046 36,773,705
Gjeld konvertert til aksjekapital 7,037 7,037
Gjeld konvertert til overkurs 21,992,291 21,992,291
Salg av egne aksjer 5,536 2,721,280 152,959 2,879,775
Resultat for perioden -29,082,793 -29,082,739
Egenkapital pr. 31.12.2019 333,416 -1,859 48,911,010 22,152,287 -38,824,839 32,570,015
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Note 15 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte

2020 2019
Ordinære aksjer, pålydende NOK 0,1 2,436,418 2,366,048
C-aksjer pålydende NOK 0.1 73,952 73,952
Preferanseaksjer, pålydende NOK 0,1 894,157 894,157
Totalt antall ordinære aksjer per 31. desember 3,404,527 3,334,157

Endringer i aksjekapital og overkurs i 2020 Antall aksjer Aksjekapital Overkurs
Begynnelse av året 3,334,157 333,416 48,911,011
Aksjejustering - -
Utøvede aksjeopsjoner - - -
Salg av egne aksjer - - -
Kapitalforhøyelse 70,370 7,037 21,992,291
Transaksjonskostnader - - -
Utgangen av året 3,404,527 340,453 70,903,302

Hvorav egne aksjer (tilsvarende c-aksjer) 18,594 1,859

C-aksjene har ikke stemmerett på selskapets ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Utover dette har
preferanseaksjer, ordinære aksjer og c-Aksjene de samme rettigheter. I tillegg har selskapets preferanseaksjer særlige
rettigheter knyttet til utdelinger ved nærmere angitte egenkapitaltransaksjoner, rettigheter knyttet til konvertering av egen
aksjeklasse, samt knyttet til tegningsrett.

Oversikt over de 20 største aksjonærene per 31.12.20:
Antall aksjer Eierandel

Casmyr AS 833,275 24.48%
Epsiro AS 833,275 24.48%
Aqua-Spark Coöperatieve U.A. 555,556 16.32%
Breed Reply Investments Ltd. 338,601 9.95%
Investiaq AS 143,873 4.23%
T:lab Capital AS 135,948 3.99%
Tidligfasefondet 119,894 3.52%
Peak Valley AS 112,500 3.30%
Torfinn Lindem 100,000 2.94%
Grip Sjansen AS 63,974 1.88%
Nima Invest AS 48,061 1.41%
Ole Fretheim 39,222 1.15%
Kilt AS 19,224 0.56%
Bluegrove AS 19,223 0.56%
Skagen VII Kapital AS 7,689 0.23%
Sunil Kadri 7,689 0.23%
Marloes Eshuis Beheer BV. 7,689 0.23%
Carlo Barth 7,689 0.23%
Boris Staal 3,844 0.11%
NowHow Holding AS 3,198 0.09%
Sum 3,400,424 99.89%

Øvrig
Det er ikke betalt ut utbytte i 2020.
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Note 16 - Konvertible lån

21. oktober 2019 tok selskapet opp et konvertibelt lån på EUR 4.56m med eksisterende investor som hovedlångiver, samt
enkelte øvrige aksjonærer, ledelse og andre tilknyttede personer som medlångivere. 20. juli 2020 ble det gjort en utvidelse av
det konvertible lånet på EUR 1m, som et tillegg til vilkårene i opprinnelig låneavtale. De utstedte lånene er innregnet som gjeld i
selskapets regnskap, inntil tidspunkt for konvertering. I henhold til låneavtalene vil lånene, i alle rimelige scenarier,
konverteres til egenkapital. Dette medfører at de konvertible lånene vil inngå i fremtidig egenkapitaloppstilling, hvor både
lånebeløp og akkumulerte renter vil konverteres til egenkapital basert på de forutsetningene som er lagt til grunn i
låneavtalene. Inntil konvertering resultatføres både akkumulerte renter og valutagevinst og -tap.

Note 17 - Forutsetning om videre drift

Ledelsen har foretatt en vurdering av foretakets evne til fortsatt drift og finansregnskapet er utarbeidet under forutsetning om
fortsatt drift. Forutsetningen er gjort på bakgrunn av en helhetlig vurdering av ledelsen, hvor vurdering av tilstrekkelig
likviditet på kort og lengre sikt er spesielt hensyntatt. Ledelsen er av den oppfatning av at selskapet har klare planer for
kapitalinnhenting forankret med styret, hvor det i februar 2021 ble tilført ytterligere midler fra nåværende investorer. På
bakgrunn av dette vurderer ledelsen, gitt selskapets utgangspunkt som en ‘start-up’, at forutsetningene om tilstrekkelig
likviditet, og dermed forutsetning om fortsatt drift, vil være løst innenfor de neste 12 månedene. Konsernet har i tillegg blitt
påvirket av usikkerhetene som utbruddet av COVID-19 har på foretakets forretningsaktiviteter. Selskapet kan vise til
tilstrekkelig med kontanter og/eller kredittfasiliteter til å støtte opp daglig drift gjennom året, vitende om at utviklingen av
pandemien kan føre til at usikkerhetene vil fortsette og at foretaket kanskje ikke med rimelighet kan estimere fremtidig
påvirkning av utbruddet. Ledelsen vurderer den planlagte kapitalinnhentingen til å kunne gi betydelig redusert risikobilde for
hele konsernet.

Note 18 - Langsiktig rentebærende gjeld

2020 2019
Sikret langsiktig gjeld
Oppkjøpsfinansiering 19,200,000 22,800,000
Statsgarantert likviditetslån 13,500,000 -
Billån 698,811 -
Risikolån, statsfinanisert FoU-midler 1,620,000 1,616,500
Sum sikret langsiktig gjeld 35,018,811 24,416,500

Husleie som følger av leasing 901,911 1,224,429
Sum langsiktig gjeld 35,920,722 25,640,929

Banklån
Banklån er balanseført til amortisert kost ved bruk av e�ektiv rentemetode. Driftsløsøre, varelager og kundefordringer er stilt
som sikkerhet (pant) for selskapets banklån. Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet er som følger:

2020 2019
Varelager 12,587,311 9,150,991
Driftstilbehør 4,547,036 1,993,302
Kundefordringer 1,222,325 1,475,029
Andre fordringer 7,256,170 3,529,505
Aksjer i NorseAqua 50,505,927 64,283,511
Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler 76,118,769 80,432,338

Billån
Banklån er balanseført til amortisert kost ved bruk av e�ektiv rentemetode. Konsernets to transportmidler er stilt som
sikkerhet (pant) for selskapets billån. Balanseført verdi av eiendelene stilt som sikkerhet er som følger

2020 2019
Bil 1 356,974 -
Bil 2 365,471 -
Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler 722,4459 -
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Note 19 - Kortsiktig rentebærende gjeld

2020 2019
Med sikkerhet 2,058,717 1,494,894
Uten sikkerhet 11,506 20,55
Sum 2,070,223 1,515,448

Kortsiktig rentebærende gjeld består av trekk på kassekreditt og kredittkort. For innvilget kassekreditt gjelder følgende
sikkerhetsstillelser:

2020 2019
Driftstilbehør 4,547,036 1,993,302
Varelager 12,587,311 9,150,991
Kundefordringer 1,222,325 1,475,029
Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler 18,356,671 12,619,322

Gruppens totale trekkrettighet for kassekreditt var kr. 6,300,000 ved utgangen av 2020, men ubenyttet kreditt på total kr.
2,916,446 pr 31. desember 2020.

Note 20 - Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld

2020 2019
Leverandørgjeld 3,535,074 1,774,139
Skyldig o�entlige avgifter, skattetrekk og lignende 1,095,376 833,214
Skyldig lønn og feriepenger 3,614,337 4,229,020
Forskudd fra kunder 433,336 83,400
Forskuddsbetalt o�entlig støtte 1,701,979 -
Påløpte kostnader 2,836,583 753,362
Annen kortsiktig gjeld 110,245 337,259
Påløpte renter - -
Sum 13,339,436 8,010,395

Leverandørgjeld er ikke rentebærende og normal betalingsfrist er 10-30 dager. Påløpte renter betales månedlig.

Note 21 - Transaksjoner med nærstående parter

Det er foretatt transaksjoner med eierselskaper gjennom året. Alle transaksjoner er foretatt som del av den ordinære
virksomheten og til armlengdes priser. De vesentligste transaksjonene er som følger:

Alle tall i NOK
Relasjon med
nærstående part

Salg til
nærstående

parter

Kjøp fra
nærstående

parter

Beløp skyldig til
nærstående

parter
Casmyr AS Ansatt og aksjonær - - -
Epsiro AS Ansatt og aksjonær - - -
Kleiv Kapital AS Styreformann og aksjonær - 193,026 193,026
Breed Reply LTD Styremedlem og aksjonær - - -
Aqua-Spark Cooperative U.A Styremedlem og aksjonær - 75,358 -
Dos Arboles Hermanos Capital LLC Styremedlem og aksjonær - 1,070,856 -

22 of 23

DocuSign Envelope ID: EE931C14-FB2D-4AB5-871C-94A0B01A4FFA



Note 22 - Opsjoner til ansatte

Konsernet vedtok i ekstraordinær generalforsamling av 23. desember 2020 å etablere et opsjonsprogram for ansatte. Total
kapitalforhøyelse er inntil 170,000 aksjer med en pålydende verdi på 0.1. Dette tilsvarer inntil 4.76% av aksjene i selskapet.
Utøvde aksjer vil utstedes som c-aksjer.

Ingen opsjoner ble utstedt i 2020.

Note 23 - Hendelser etter balansedagen

WHO erklærte utbruddet av COVID-19 som en global folkehelsekrise 30. januar 2020 og som en global pandemi 11. mars 2020,
som påvirket resten av 2020. I løpet av de første månedene av 2021 har store deler av samfunnet har vært nedstengt i
perioder som følger av en tredje smittebølge. De økonomiske konsekvensene som har påvirket 2020 er hensyntatt for
regnskapsåret 2020. Eventuelle verdifall på eiendeler som skyldes COVID-19 i 2021 har ikke medført noen nedskrivninger i
årsregnskapet for 2020.
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