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Styrets årsberetning

Virksomhetens art og hvor den drives
Dette er første årsregnskap utarbeidet for CageEye-konsernet. Konsernet ble dannet som følge av
CageEye AS’ kjøp av 100% av aksjene i NorseAqua AS, gjennomført 21. oktober 2019.
CageEye AS er en teknologibedrift lokalisert i Steinkjer. CageEye 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 for oppdretterne. Selskapet driver ytterligere forskning for å tilby bedre og
flere tjenester i tiden fremover. CageEye forventer fremtidig vekst basert på teknologien og verdien som
tilføres kunden. I 2019 har selskapet inngått flere viktige kontrakter og har lykkes med å rekruttere
ytterligere nøkkelpersoner for videre vekst.
CageEye har gjennom året utvidet sin strategi om organisk vekst til å også inkludere ‘buy to accelerate’.
Som nevnt over gjennomførte CageEye sitt første oppkjøp av NorseAqua AS i oktober 2019. NorseAqua
AS er en teknologibedrift lokalisert i Terråk. Selskapet produserer utstyr som muliggjør biologisk
avlusing, samt utstyr for økt tilvekst for oppdrettere.
Som en del av utvidet strategi for videre vekst har konsernets struktur blitt besluttet endret, og
Bluegrove AS vil etableres som konsernets morselskap i 2020.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Konsernet har hatt en omsetning på kr 4,823,619 og et resultat før skatt på kr -26,851,841 i 2019.
Oppkjøpet av NorseAqua ble gjennomført i henhold til ‘locked-box’-mekanisme med 1. januar 2019 som
oppgjørsdato. Konsernets proforma omsetning for 2019 er således kr 27,645,535 og proforma resultat
før skatt kr -21,169,240.
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.
CageEye har i løpet av 2019 gjennomført betydelig videreutvikling av sine kommersielle løsninger. I
tillegg er det startet et 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 utrulling av denne tjenesten, i tillegg til øvrige produkter.
NorseAqua har kontinuerlig fokus på videreutvikling av nye løsninger basert på innspill fra eksisterende
og nye kunder, hvor blant annet utvikling av ny rotorspreder, neste generasjon tare til rensefiskskjul,
samt Gyda, et system for gjenfangst av rensefisk, har vært og er sentrale utviklingsprosjekt.
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Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2019 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Arbeidsmiljø
Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2019.
Samlet sykefravær har vært 115 dager, hvilket utgjør tilnærmet 2.7%.
Likestilling
Konsernet har 28 ansatte per 31 desember 2019. Styret består av fem menn. 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, 2020-06-23
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Resultatregnskap - CageEye konsern
1. januar - 31. desember
Note

2019
4,823,619

Driftsinntekter
Andre inntekter

1

Sum driftsinntekter
Beholdningsendring varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
Vareforbruk
Kostnader ved ytelser til ansatte
Andre driftskostnader
Av- og nedskrivninger

4,823,619

2
3,22
4,19,20
8,9

Driftsresultat
Finansinntekter
Finanskostnader
Andre inntekter
Inntekter fra felleskontrollert virksomhet
Inntekter fra tilknyttede selskaper

-26,091,378
5
5

1,328,393
2,088,856
-

Resultat før skatt
Kostnad ved skatt

2,227,279
10,325,115
15,914,872
2,447,732

-26,851,841
6

Resultat etter skatt for videreført virksomhet

-2,230,952
-29,082,793

Gevinst/tap fra avhendet virksomhet, netto etter skatt
Årets resultat

-29,082,793

Andre inntekter og kostnader
Poster som ikke skal reklassifiseres over resultatet
Revaluering av eiendom
Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesplaner
Andre inntekter/kostnader tilknyttede foretak
Netto gevinst/(tap) på egenkapitalinstrumenter
Skatt relatert til poster som ikke skal reklassifiseres

-

Poster som kan reklassifiseres over resultatet i senere perioder
Omregningsdifferanser valuta
Endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentet ved kontantstrømsikring
Netto tap på gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader
Andre inntekter/kostnader tilknyttede foretak
Netto endring i kostnader ved sikring
Skatt relatert til poster som kan bli reklassifisert
Sum andre inntekter og kostnader

-

Totalresultat
Årsresultatet fordeler seg som følger:
Kontrollerende eierinteresse
Ikke-kontrollerende eierinteresse

-29,082,793

7

Totalt
Totalresultatet fordeler seg som følger:
Kontrollerende eierinteresse
Ikke-kontrollerende eierinteresse

-29,082,793

7

Totalt
Resultat per aksje
Videreført virksomhet
Resultat per aksje

-29,082,793

-29,082,793
-29,082,793

7

-29,082,793
-8.7
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Balanseoppstilling - CageEye konsern (1/2)
EIENDELER
Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Investeringseiendommer
Immaterielle eiendeler
Finansielle eiendeler
Investeringer i tilknyttede selskaper og FKV
Andre langsiktige eiendeler
Eiendel ved utsatt skatt

Note

2019-12-31

8,16,17

3,165,899
76,547,441
-

9

6

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varelager
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Kontraktseiendeler
Returrettseiendeler
Forskuddsbetalinger
Kontanter og kontantekvivalenter

79,713,340

11.16.17
12.16.17
13

13
14

Sum omløpsmidler

9,150,991
1,583,363
6,215,603
234,760
16,794,655
33,979,372

Eiendeler klassifisert som holdt for salg
SUM EIENDELER

113,692,712

GJELD OG EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Innskutt annen egenkapital

15.22.23
15.22.23
15.22.23

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Fond
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

333,416
-1,859
48,911,011
22,152,287
71,394,855

15.22.23

-38,824,839
-38,824,839

Ikke-kontrollerende eierinteresser
Sum egenkapital

32,570,015
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Balanseoppstilling - CageEye konsern (2/2)

Langsiktig gjeld
Rentebærende langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Kontraktsforpliktelser
Pensjonsforpliktelser
Forpliktelser ved utsatt skatt
Avsetninger

Note

2019-12-31

16.19.21

25,640,929
45,955,925
-

Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Finansielle forpliktelser
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
Kontraktsforpliktelser
Tilbakebetalingsforpliktelser
Periodeskatt
Avsetninger
Sum kortsiktig gjeld

71,596,854

17.21
18.21.24

1,515,448
8,010,395
9,525,843

Forpliktelser knyttet til eiendeler holdt for salg
Sum gjeld

81,122,696

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

113,692,712
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Kontantstrømoppstilling, indirekte modell - CageEye konsern
1. januar - 31. desember
2019
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad

-26,845,475

-

Periodens betalte skatt

-/+

Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler

+

Ordinære avskrivninger

+

Nedskrivning anleggsmidler

+/-

Endring i varelager

+/-

Endring i kundefordringer

+/-

Endring i leverandørgjeld

+/-

Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger i pensjonsordninger

0

+/-

Effekt av valutakursendringer

0

+/-

Poster klassifisert som investerings-/finansieringsaktiviteter

+/-

Endring i andre tidsavgrensningsposter

=

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

0
0
2,350,015
0
513,250
1,187,844
-1,156,660

0
96,497
-23,854,528

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
+

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

+

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak

-

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak

+

Innbetalinger ved salg av andre investeringer

-

Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

-12,529,461

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-54,858,168

=

0
-44,524
0
-42,284,183
0

Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
+

Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld

22,821,293

+

Innbetalinger ved opptak av ny konvertibel gjeld

45,814,589

+

Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld

-

Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld

-

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld

+/-

Netto endring i kassekreditt

+

Innbetaling av egenkapital

0

-

Utbetaling knyttet til egne aksjer

0

-

Utbetaling av utbytte

0

+

Innbetaling av aksjonærbidrag

0

+

Innbetaling av konsernbidrag

0

-

Utbetaling av konsernbidrag
=

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

0
-180,000
0
572,439

0
69,028,321

+/-

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontatekvivalenter

=

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-9,684,375

0

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

26,479,022

+/-

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter

-9,684,375

=

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

16,794,646
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Konsernets regnskapsprinsipp

Grunnlag for utarbeidelse av årsregnskapet
Konsernregnskapet til CageEye AS er avlagt i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)
som er vedtatt av EU og obligatoriske for regnskapsår påbegynt 1. januar 2019 eller senere, samt norske
opplysningskrav som følger av regnskapsloven per 31.12.2019. 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 i IFRS med virkning for 2019-regnskapet har vært relevante i år.

IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder
IFRS 15 erstatter IAS 11 Anleggskontrakter, IAS 18 Driftsinntekter og tilhørende tolkninger og den
gjelder, med begrensede unntak, for all inntekt som stammer fra kontrakter med kunder. IFRS 15
etablerer en fem-stegs modell for regnskapsmessig behandling av inntekter som stammer fra
kontrakter med kunder og krever at inntekter er innregnet til det beløp som reflekterer vederlaget som
virksomheten forventer i bytte mot å overføre en vare eller en tjeneste til en kunde.
IFRS 15 krever at virksomheter bruker skjønn, og tar hensyn til alle relevante fakta og omstendigheter
når kundekontraktene vurderes i de ulike stegene i modellen. Standarden spesifiserer også
regnskapsføringen knyttet til de marginale utgiftene knyttet til oppnåelse av en kontrakt og de utgiftene
som foretaket pådrar seg for å oppfylle denne kontrakten. I tillegg krever standarden omfattende
noteopplysninger.
Selskapet implementerte IFRS 15 ved bruk av full retrospektiv metode. Det er ikke gitt opplysninger om
overgangseffektene til IFRS 15 på inneværende regnskapsperiode da den praktiske løsningen i IFRS 15.C4
som gir unntak for dette kravet har blitt anvendt. Selskapet har ikke anvendt noen av de andre
tilgjengelige valgfrie praktiske løsningene.

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Funksjonell valuta
Funksjonell valuta fastsettes for selskapet, basert på valutaen innenfor det primære økonomiske miljøet
der selskapet driver sin virksomhet. Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til funksjonell valuta
basert på dagskurs på transaksjonstidspunktet. Ved slutten av hver rapporteringsperiode omregnes
monetære poster i utenlandsk valuta til sluttkurs, ikke-monetære poster måles til historisk kost
omregnet på transaksjonstidspunktet og ikke-monetære poster i utenlandsk valuta som måles til
virkelig verdi omregnes til valutakursene som gjaldt på tidspunktet for beregning av virkelig verdi.
Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.
Presentasjonsvaluta
Konsernets presentasjonsvaluta er NOK. Dette er også morselskapets funksjonelle valuta.
Ved bruk av annen funksjonell valuta, omregnes beløp til balansedagens kurs for balanseposter, og til
transaksjonskurs for resultatposter. Som en tilnærming til transaksjonskurs er månedlige
gjennomsnittskurser benyttet. Omregningsdifferanser føres mot andre inntekter og kostnader.
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Bruk av estimater og vurdering av regnskapsprinsipper ved utarbeidelsen av årsregnskapet
Estimater og forutsetninger
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader
og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig avskrivninger på varige driftsmidler,
verdifall på goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. 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 effekten over inneværende og fremtidige perioder.
Vurderinger
Ved utarbeidelse av årsregnskapet har ledelsen gjort enkelte vesentlige vurderinger basert på kritisk
skjønn knyttet til anvendelse av regnskapsprinsippene. I følgende noter dekkes konsernets vurderinger
av inntekter fra kontrakter med kunder.

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, inkl. utsatt skattefordel.
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
Eller
- Konsernet ikke har en ubetinget rett til å utsette oppgjøret av forpliktelsen i minst tolv måneder
etter rapporteringsperioden.
Alle andre forpliktelser klassifiseres som langsiktig gjeld, inkl. utsatt skatt.
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Driftsinntekter fra kontrakter med kunder
Driftsinntekter fra kontrakter med kunder innregnes når kontrollen over en vare eller tjeneste er
overført til kunden og i henhold til det beløp som reflekterer hva konsernet forventer å motta for varen
eller tjenesten. Konsernet har konkludert med at det er prinsipal i dets inntektsstrømmer, fordi det
kontrollerer varene og tjenestene før disse overføres til kunden.

Inntekter fra salg av varer
Inntekter fra salg av varer 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. Kontroll omfatter samtidig muligheten til å hindre andre fra å styre bruken av og
få fordelene fra eiendelen. Inntekt innregnes vanligvis ved levering av varen.
Konsernet vurderer hvorvidt det er andre leveranser i kontrakten som anses som separate
leveringsforpliktelser hvor deler av transaksjonsprisen bør fordeles. Ved fastsettelse av
transaksjonsprisen for salget av varen, tar selskapet hensyn til effekten av variabelt vederlag, om det
eksisterer et betydelig finansieringselement og vederlag som skal betales til kunde (hvis aktuelt).

Betydelig finansieringselement
Konsernet mottar i enkelte tilfeller kortsiktige forskuddsbetalinger fra sine kunder. Ved å bruke den
praktiske løsningen i IFRS 15, trenger ikke konsernet å justere 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.
Konsernet kan også motta langsiktige forskuddsbetalinger fra sine kunder for salg av spesialtilpassede
varer. Transaksjonsprisen for slike kontrakter er diskontert, ved bruk av en rente som ville blitt
reflektert i en separat finansieringstransaksjon mellom konsernet og dets kunder på tidspunktet for
kontraktsinngåelse, for å ta hensyn til det betydelige finansieringselementet.

Garantiforpliktelser
Konsernet tilbyr generelt en garanti for reparasjoner av feil som eksisterte på salgstidspunktet, iht.
kjøpslovgivningen i det aktuelle land. Slike forsikringslignende garantiordninger regnskapsføres som en
avsetning i tråd med IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler.
I visse kontrakter tilbyr konsernet garantier for reparasjoner utover de feil som eksisterte på
kjøpstidspunktet. Denne typen service-garantier selges enten separat eller i en pakke sammen med salg
av varen. Kontrakter for pakker med salg av varer og service-garantier består av minst to
leveringsforpliktelser. Inntekt for slike garantier innregnes over perioden hvor service-garantien tilbys
basert på medgått tid, med mindre det finnes en annen metode som på en bedre måte reflekterer
overføringen av kontroll over tid.

Inntekter fra salg av tjenester
Konsernet innregner inntekter fra salg av tjenester over tid, da kunden samtidig mottar og forbruker
fordeler etter hvert som selskapet tilbyr disse. Konsernet innregner inntekter over tid i henhold til
ferdigstillelsesgrad i prosjektet, ved bruk av en inndata- eller utdatametode. Den metoden som
anvendes er den som best reflekterer overføringen av kontroll.
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Inntekter fra salg av varer og tjenester
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. Transaksjonsprisen fordeles på de to leveringsforpliktelsene basert på de
relative frittstående salgsprisene for de underliggende varene og tjenestene. Inntekter fra salg av varer
innregnes vanligvis på tidspunktet for levering av varen, og tjenester innregnes over tid basert på
fullføringsgrad.
Konsernet produserer og leverer også spesialtilpassede produkter til kunder bestående av både varer og
betydelige integrerte tjenestekomponenter. Slike produkter vil utgjøre en leveringsforpliktelse om ikke
løftet om å overføre varen og tjenesten til kunden kan identifiseres atskilt fra hverandre.
Inntekter fra salg av varer og tjenester som utgjør én leveringsforpliktelse innregnes over tid hvis:
-

Konsernets ytelse skaper eller forbedrer en eiendel (for eksempel, varer i arbeid) som kunden
kontrollerer etter hvert som eiendelen skapes eller forbedres
Konsernets ytelse skaper en eiendel som ikke har en alternativ bruk, og konsernet har en
håndhevbar rett til å motta betaling for ytelser utført til dato

Inntekter fra kombinerte leveringsforpliktelser innregnes over tid basert på leveransens fullføringsgrad.
Fremdriften måles vanligvis basert på såkalte inndatametoder metoder, slik som påløpte kostnader
relativt til de estimerte totale kostnader for å fullføre leveransen.

Utgifter til kontraktsinngåelse
Konsernet har valgt å benytte seg av den praktiske løsningen for utgifter knyttet til oppnåelse av en
kontrakt som tillater at konsernet løpende kostnadsfører slike utgifter, dersom tilhørende inntekt er
forventet innregnet innen ett år. Når inntekten innregnes over flere perioder innregner konsernet de
løpende marginale utgiftene knyttet til oppnåelse av en kontrakt som en eiendel, gitt at utgiftene er
forventet å bli gjenvunnet i løpet av kontraktsperioden. Innregnede eiendeler amortiseres på en
systematisk måte som samsvarer med overføringen av varen eller tjenesten til kunden, og revurderes på
slutten av hver rapporteringsperiode.

Lånekostnader
Lånekostnader resultatføres når lånekostnaden oppstår. Lånekostnader balanseføres i den grad disse er
direkte relatert til kjøp/tilvirkning av et anleggsmiddel. Balanseføring av lånekostnadene gjøres frem til
det tidspunkt anleggsmiddelet er klart for bruk. Om kostprisen overstiger anleggsmiddelets virkelig
verdi blir det foretatt en nedskrivning.

Inntektsskatt
Inntektsskatt består av periodeskatt og endring i utsatt skatt. Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt
er beregnet på alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på eiendeler og gjeld, med
unntak av:
- En eiendel ved utsatt skatt er regnskapsført når det er sannsynlig at konsernet vil ha
tilstrekkelige skattemessige overskudd i senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen.
Konsernene regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført eiendel ved utsatt skatt i den grad det
har blitt sannsynlig at konsernet kan benytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil
konsernet redusere eiendel ved utsatt skatt i den grad konsernet ikke lenger anser det som
sannsynlig at det kan nyttiggjøre seg av den utsatte skattefordelen.
Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt er målt basert på forventet fremtidig skattesats til de
selskapene i konsernet hvor det har oppstått midlertidige forskjeller.
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Forpliktelser og eiendeler ved utsatt skatt føres opp til nominell verdi og er klassifisert som
anleggsmiddel (langsiktig forpliktelse) i balansen.
Periodeskatt og eiendeler eller forpliktelser ved utsatt skatt er regnskapsført direkte mot egenkapitalen i
den grad skattepostene relaterer seg til egenkapitaltransaksjoner.

Forskning og utvikling
Utgifter knyttet 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 anskaffelseskost fratrukket
akkumulerte av- og nedskrivninger.
Balanseførte utviklingskostnader avskrives lineært over eiendelens estimerte brukstid.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler, unntatt investeringseiendommer og bygninger, måles til anskaffelseskost,
fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Når eiendeler selges eller avhendes, blir balanseført verdi
fraregnet og eventuelt tap eller gevinst resultatføres. Anskaffelseskost for varige driftsmidler er
kjøpsprisen, inkludert avgifter/skatter og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i stand
for bruk. 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 leieavtaler
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen
ikke er overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som
driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden.
angeringsverdi er regnskapsført som en estimatendring.
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
Immaterielle eiendeler ervervet separat balanseføres til kost. Kostnaden ved immaterielle eiendeler
ervervet ved oppkjøp balanseføres til virkelig verdi i åpningsbalansen i konsernet. 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 endring til bestemt levetid prospektivt.

Offentlige tilskudd
Offentlige 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 enten ved at tilskuddet føres som utsatt inntekt,
eller ved at tilskuddet trekkes fra ved fastsettelse av eiendelens balanseførte verdi.

Finansielle forpliktelser
Finansielle forpliktelser er, ved førstegangsinnregning, klassifisert som lån og forpliktelser, eller
derivater øremerket som sikringsinstrumenter i en effektiv sikring. Derivater er førstegangsinnregnet til
virkelig verdi. Lån og forpliktelser innregnes til virkelig verdi justert for direkte henførbare
transaksjonskostnader.
Derivater er finansielle forpliktelser når den virkelig verdien er negativ, og behandles regnskapsmessig
på tilsvarende måte som derivater som er eiendeler.

Lån og forpliktelser
Etter førstegangsinnregning vil rentebærende lån bli målt til amortisert kost ved bruk av effektiv
rentes-metode. Gevinster og tap føres i resultat når forpliktelsen er fraregnet.
Amortisert kost er beregnet ved å ta hensyn til enhver rabatt eller premie knyttet til kjøpet, eller
kostnader og avgifter som er en integrert del av den effektiv renten. Effektiv rente presenteres som
finanskostnader i resultatregnskapet.
Forpliktelser er målt til deres nominelle beløp dersom effekten av diskontering er ubetydelig.

13 of 28

Fraregning av finansielle forpliktelser
En finansiell forpliktelse fraregnes når forpliktelsen er innfridd, kansellert eller utløpt. Når en
eksisterende finansiell forpliktelse erstattes med en ny forpliktelse fra samme långiver hvor vilkårene er
vesentlig endret, eller vilkårene på en eksisterende forpliktelse er vesentlig modifisert, fraregnes den
opprinnelige forpliktelsen og en ny forpliktelse innregnes. Forskjellen i balanseført verdi innregnes i
resultat.
Varelager
Varelager regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto salgspris. Netto salgspris er
estimert salgspris ved ordinær drift fratrukket estimerte utgifter til ferdigstillelse, markedsføring og
distribusjon. Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av FIFO metoden og inkluderer utgifter påløpt ved
anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering.
Egenproduserte varer inkluderer variable kostnader og faste kostnader som kan allokeres basert på
normal kapasitetsutnyttelse.
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, og med maksimal løpetid
på 3 måneder. Midler som opprinnelig er bundet i mer enn 3 måneder inngår ikke i kontanter og
kontantekvivalenter.
I kontantstrømoppstillingen
kontantekvivalenter.

er

kassekreditt

fratrukket

beholdningen

av

kontanter

og

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.
Ansatteytelser
Innskuddsbasert pensjonsordning
Konsernet benytter innskuddsbasert pensjonsordning i henhold til lovens krav. Det er ingen
ytelsesbaserte pensjonsordninger i konsernet.
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Avsetninger
En avsetning regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse (rettslig eller selvpålagt) som en følge av
en tidligere hendelse, det er sannsynlig (mer sannsynlig enn ikke) at det vil skje et økonomisk oppgjør
som følge av denne forpliktelsen og beløpets størrelse kan måles pålitelig. Hvis effekten er betydelig,
beregnes avsetningen ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer med en
diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og, hvis
relevant, risikoer spesifikt knyttet til forpliktelsen.
Garantiavsetninger: Konsernet tilbyr garantier for generelle reparasjoner av feil som eksisterte på
kjøpstidspunktet, i henhold til gjeldende kjøpslovgivning. Avsetninger til slike forsikringsliknende
garantiordninger regnskapsføres på tidspunkt for salg av varer og tjenester til kunden.
Førstegangsinnregning baseres på historisk erfaring, og estimatet oppdateres årlig.
Tapskontrakter: Dersom det foreligger tapskontrakter, innregnes den eksisterende plikten i henhold til
kontrakten som en avsetning. Før en separat avsetning for en tapskontrakt fastsettes, innregner
konsernet eventuelle tap knyttet til verdifall som har oppstått på eiendeler som omfattes av den
konkrete kontrakten.
Betingede forpliktelser og eiendeler
Betingede forpliktelser er ikke regnskapsført i årsregnskapet. Det er opplyst om vesentlige betingede
forpliktelser med unntak betingede forpliktelser hvor det er svært usannsynlig at forpliktelsen kommer
til oppgjør.
En betinget eiendel er ikke regnskapsført i årsregnskapet, men opplyst om dersom det er sannsynlig at
en fordel vil tilflyte konsernet.
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.
Endringer i standarder og tolkninger med fremtidig ikrafttredelsestidspunkt
Standardene og tolkningene som er vedtatt frem til tidspunkt for avleggelse av konsernregnskapet, men
hvor ikrafttredelsestidspunkt er frem i tid, er oppgitt under. Konsernets intensjon er å implementere de
relevante endringene på ikrafttredelsestidspunktet, under forutsetning av at EU godkjenner endringene
før avleggelse av konsernregnskapet.
IFRS 16 Leieavtaler
IFRS 16 ble utgitt i januar 2016 og erstatter IAS 17 Leieavtaler, IFRIC 4 Fastsettelse av hvorvidt en avtale
inneholder en leieavtale, SIC-15 Operasjonelle leieavtaler – incentiver og SIC 27 Vurdering av innholdet i
transaksjoner som har juridisk form en leieavtale. IFRS 16 angir prinsipper for innregning, måling,
presentasjon og opplysninger om leieavtaler for begge parter i en leieavtale, dvs. kunden (leietager) og
tilbyder (utleier). Den nye standarden krever at leietaker innregner eiendeler og forpliktelser for de
fleste leieavtaler, noe som er en vesentlig endring fra dagens prinsipper. For utleier viderefører IFRS 16 i
det alt vesentlige eksisterende prinsipper i IAS 17. I tråd med dette skal en utleier fortsette å klassifisere
sine leieavtaler som operasjonelle eller finansielle leieavtaler, og regnskapsføre disse to typene
leieavtaler forskjellig. Standarden trer i kraft fra 1. januar 2019 og konsernet implementerer standarden
ved å bruke modifisert retrospektiv metode
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Note 1 - Driftsinntekter per segment
Alle tall i NOK

CageEye

NorseAqua

Total 2019

Produkter og tjenester
Fôroptimalisering

3,463,385

0

3,463,385

Utstyr til bruk av rensefisk

0

1,106,337

1,106,337

Utstyr for tilvekst

0

230,444

230,444

Øvrig
Sum

0

23,452

23,452

3,463,385

1,360,234

4,823,619

Note 2 - Varekostnad
Alle tall i NOK
Varekostnader
Spedisjon og fraktkostnader
Andre varekostnader
Sum

Total 2019
2,151,033
76,245
0
2,227,279
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Note 3 - Lønnskostnader og kostnader ved ytelser til ansatte og ytelser til ledende ansatte
Alle tall i NOK

2019

Lønn
Bonus
Andre ytelser
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnad tilskuddsplaner
Andre sosiale kostnader

8,332,870
387,000
118,898
1,172,476
118,259
195,612

Totale lønnskostnader

10,325,115

Antall årsverk som har vært sysselsatt i regnskapsåret:

9,2

Sum

9,2

Selskapets ledende ansatte
Bendik Søvegjarto, daglig leder og aksjonær
Joakim Myrland, utviklingssjef og aksjonær
Ole Fretheim, salgs- / markedssjef og aksjonær
Kasper Tangen, operasjonell leder og aksjonær
Marloes Eshuis, kommunikasjonsansvarlig
Ida Hårstad, økonomiansvarlig og aksjonær
Sveinung Kristiansen, daglig leder for NorseAqua (fremtidig aksjonær)
Samlet godtgjørelse

Naturalytelser

Samlet
godgjørelse

187,500
200,000
-

17,982
49,960
4,392
3,294
7,723

705,858
737,836
893,974
1,138,076
793,567
362,303
116,056

387,500

83,351

4,747,670

Lønn

Bonus

687,876
687,876
702,082
934,782
793,567
362,303
108,333
4,276,819

Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet for medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer.
Aksjer eid av ledende ansatte og styremedlemmer
Bendik Søvegjarto, daglig leder og aksjonær
Joakim Myrland, utviklingssjef og aksjonær
Ole Fretheim, salgs- / markedssjef og aksjonær
Kasper Tangern, operasjonell leder og aksjonær
Marloes Eshuis, kommunikasjonsansvarlig og aksjonær
Ida Hårstad, økonomiansvarlig og aksjonær
Ivar Strand, styreleder
Frank van Roest, styremedlem
Andrea Baldini, styremedlem
Håvard Belbo, styremedlem
Petter Kleppan, styremedlem
Yngve Myhre, styremedlem
Sum

833,275
833,275
39,222
19,224
7,689
7,689
143,873
555,556
338,601
255,842

gjennom Epsiro AS
gjennom Casmyr AS
privat aksjonær
gjennom Kilt AS
gjennom Marloes Eshuis Beheer BV.
gjennom Skagen VII Kapital AS
gjennom Investiaq AS
gjennom Aqua-Spark Coöperatieve U.A.
gjennom Breed Reply Investments Ltd.
representerer T:Lab Capital AS og
Tidligfasefondet i NT AS
112,500 gjennom Peak Valley AS
48,061 gjennom Nima Invest AS

3,194,807
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Note 4 - Andre driftskostnader
Alle tall i NOK
Fraktkostnader
Energikostnader
Reklame
Reparasjon og vedlikeholdskostnader
Leiekostnader/ leasing
Reisekostnader
Konsulenthonorar og innleie av personell
Tap på fordringer
Datakostnader
Andre driftskostnader
Sum andre driftskostnader
Spesifikasjon revisjonshonorar:
Lovpålagt revisjon
Andre attestasjonstjenester
Andre tjenester utenfor revisjon
Skatterådgivning
Sum

2019
77,733
12,515
716,135
685
275,840
3,376,049
8,835,041
1,265,342
1,355,534
15,914,874

44,255
0
241,193
0
285,448

Merverdiavgift er ikke inkludert i honoraret.

Note 5 - Finanskostnader, finansinntekter og andre inntekter
Alle tall i NOK

2019

Gevinst på finansielle instrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader
Gevinst på lån og fordringer
Renteinntekt på børsnoterte gjeldsinstrumenter til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader
Valutagevinst
Annen renteinntekt

0
0
0
1,309,537
18,857

Sum finansinntekter

1,328,394

Alle tall i NOK
Renter på gjeld
Renter fra kontrakter med kunder
Valutatap
Andre finanskostnader
Sum finanskostnad

2019
476,161
0
395,652
1,217,042
2,088,855
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Note 6 - Skatt
Kostnad ved skatt innregnet i resultatet:
Periodeskatt:
Betalbar skatt (periodeskatt)
Justering av periodeskatt foregående år
Utsatt skatt:
Endring forpliktelse ved utsatt skatt
Endring i skattesats

2019
2,230,952
-

Kostnad ved skatt

2,230,952

Avstemming av effektiv skattesats
Resultat før skatt
Skatt beregnet til 22% (2019)
Skattekostnad før konsernbidrag i datterselskap
Permanent forskjell knyttet til oppkjøpsresultat
Ikke balanseført utsatt skattefordel av årets resultat
Endring ikke balanseført utsatt skattefordel fra tidligere år
Ikke fradragsberettigede kostnader
Ikke skattepliktig inntekt
Effekt av andre skattesatser i døtre
Effekt av endring i skattesats*
Endring av regnskapsprinsipp

2019
-5,907,405
566,565
-965,752
6,393,227
2,630,139
54,077
-539,898
-

Kostnad ved skatt
Kostnad ved skatt i resultatregnskapet
Kostnad ved skatt avviklet virksomhet
Kostnad ved skatt

2,230,953
2,230,952
2,230,952

Eiendeler ved utsatt skatt
Pensjon
Underskudd til fremføring
Varige driftsmidler
Varebeholdning
Regnskapsmessige avsetninger, fremtidig vedlikehold mv
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel

2019
-32,920,177
-153,090
-154,470
-2,102,000
35,329,737

Eiendeler ved utsatt skatt – brutto
Forpliktelser ved utsatt skatt
Varige driftsmidler
Bygninger til revaluert verdi
Investeringseiendommer
Andre investeringer til virkelig verdi
Fordring
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel
Forpliktelser ved utsatt skatt – brutto

0
2019
8,301
-8,301
-

Konsernet har totalt kr 32 920 177 i underskudd til fremføring per 31. desember 2019. Av dette er kr 0 balanseført pr
31.12.2019 som grunnlag for utsatt skattefordel.
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Note 7 - Resultat per aksje
Årets resultat som tilfaller morselskapets aksjonærer

2019

Årets resultat fra videreført virksomhet

-29,082,794

Tap på avhendet virksomhet

0

Årets resultat til ordinære aksjonærer

-29,082,794

Årets utvannede resultat til morselskapets aksjonærer

2019

Årets resultat til aksjonærer

-29,082,794

Årets utvannede resultat som tilfaller morselskapets aksjonærer

-29,082,794

Note 8 - Varige driftsmidler
Maskiner og
utstyr

Inventar og
kjøretøy

Leiekontrakt

Balanseført verdi 1. januar
Tilgang
Eiendeler klassifisert som holdt for salg, samt andre
avhendinger
Anskaffelser ifm virksomhetssammenslutninger
Nedskrivning
Reversering av nedskrivning
Avskrivning
Omregningsdifferanser

1,287,099
186,956

54,193
36,855

-

1,341,292
223,811

1,033,324
-661,025
-

135,183
-79,282
-

1,172,597
-

2,341,104
-740,307
-

Balanseført verdi 31. desember

1,846,354

146,949

1,172,597

3,165,900

Per 1. januar
Anskaffelseskost
Akkumulerte av- og nedskrivninger

1,447,188
-160,089

137,989
-83,796

-

1,585,177
-243,885

Balanseført verdi

1,287,099

54,193

0

1,341,292

Per 31. desember
Anskaffelseskost
Akkumulerte av- og nedskrivninger

2,667,468
-821,114

310,027
-163,078

1,172,597
-

4,150,092
-984,192

Balanseført verdi

1,846,354

146,949

1,172,597

3,165,900

Økonomisk levetid
Avskrivningsmetode
Det er ikke gjennomført endringer i avskrivningstiden i løpet av året.

5 år
Lineær

Sum
2019

5 år
Lineær
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Note 9 -Immaterielle eiendeler

Internt utviklede immaterielle eiendeler

Utviklingskostnader

Hjemmeside

Sum
2019

Balanseført verdi 1. januar
Tilgang - internt utviklet
Tilgang
Avskrivning
Tilskuddsandel

9,394,288
17,399,523
-1,910,704
-3,363,427

225,898
26,463
-74,359

9,620,186
17,425,986
0
-1,985,063
-3,363,427

Balanseført verdi 31. desember

21,519,680

178,002

21,697,682

Per 1. januar
Anskaffelseskost
Akkumulerte av- og nedskrivninger

9,553,513
-159,225

238,633
-40,974

9,792,146
-200,199

Balanseført verdi

9,394,288

197,659

9,591,947

Per 31. desember
Anskaffelseskost
Akkumulerte av- og nedskrivninger

23,589,609
-2,069,929

293,335
-115,333

23,882,944
-2,185,262

Balanseført verdi

21,519,680

178,002

21,697,682

Balanseførte utviklingskostnader inkluderer utgifter pådratt i forbindelse med å utvikle konsernets produkter og løsninger.
Konsernet møter kriteriene for balanseføring pr 31.12.2019. I løpet av 2019 er det pådratt utgifter på 14 036 096 som er
balanseført.
Økonomisk levetid
5 år
5 år
Avskrivningsmetode
Lineær
Lineær
Verdi i bruk er basert på 5 års forventede fremtidige kontantstrømmer. Lineært avskrivningsløp er fastsatt på denne
bakgrunn.

Goodwill utgjorde NOK 54 849 758 per 31. desember 2019. Se note 10 for ytterligere informasjon.
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Note 10 - Oppkjøp
21. oktober 2019 kjøpte CageEye AS 100% av aksjene i NorseAqua AS. Kjøpet ble finansiert med kontanter og aksjeemisjon.
NorseAqua er et aksjeselskap med hovedkontor i Terråk, Norge. Selskapet produserer utstyr til oppdrettsnæringen og har
spesialisert seg på utstyr til bruk av rensefisk, samt annet utstyr for økt tilvekst.
Ledelsen vurderer oppkjøpet til å styrke selskapets posisjon innenfor oppdrettsnæringen, hvor en bredere produktportefølje
vil øke fremtidig inntjening utover verdiene av de enkelte eiendeler, samt at synergier med eksisterende virksomhet kan
realiseres
Dersom oppkjøpet hadde blitt gjennomført pr. 01.01.2019, ville konsernets totale driftsinntekter for hele perioden ha vært kr
27 645 535 og konsernets ordinære resultat før skatt kr -21 169 240.
Det oppkjøpte selskap har bidratt med kr 1 360 234 til konsernets driftsinntekter og kr -3 793 184 til konsernets ordinære
resultat før skatt i perioden mellom oppkjøp og 31.12.2019. Fordring ved utsatt skattefordel består i hovedsak av fremførbart
underskudd i NorseAqua i 2017.
Allokering av merverdiene knyttet til oppkjøpet av NorseAqua AS fordeler seg som følger:

Alle tall i NOK
Eiendeler
Anleggsmidler
Kontanter og kontantekvivalenter
Fordringer
Varelager
Immaterielle eiendeler
Totale eiendeler

Virkelig verdi
innregnet ved
oppkjøp

775,986
2,919,033
1,795,198
8,945,252
1,757,790
16,193,259

Gjeld
Leverandørgjeld
Avsetninger
Forpliktelse ved utsatt skatt

-4,706,048
0
0

Total gjeld

-4,706,048

Netto identifiserbare eiendeler til virkelig verdi

11,487,211
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Note 11 - Varelager
Alle tall i NOK

2019

Ferdigvarer:
Til netto salgsverdi
Til kostpris

189,690
6,842,265

Sum ferdigvarer

7,031,955

Råmaterialer, til kost

2,119,036

Sum varelager

9,150,991

Varelager er pantsatt for langsiktige og kortsiktige rentebærende lån, se note 16 og 17.
Det er bokført kr 154 470 som nedskrivning for ukurans.

Note 12 -Kundefordringer og kontraktseiendeler
Alle tall i NOK

2019

Fordringer som stammer fra inntekter fra kontrakter med kunder - eksterne
Fordringer som stammer fra andre inntekter - eksterne
Fordringer fra et tilknyttet selskap
Fordringer fra andre tilknyttede parter

1,475,029
108,334
0
0

Sum kundefordringer (brutto)

1,583,363

Avsetninger til forventet kredittap
Sum kundefordringer (netto)

0
1,583,363

Kundefordringer er ikke-rentebærende.

Note 13 - Andre kortsiktige fordringer
Alle tall i NOK

2019

Forskuddsbetalte kostnader
Fordringer tilknyttede selskaper
Fordringer på ansatte
Fordringer andre nærstående parter
Andre kortsiktige fordringer
Tap på krav

78,086
2,575,297
6,372,278
-

Sum andre kortsiktige fordringer

9,025,661

Note 14 - Kontanter og kontantekvivalenter
Alle tall i NOK

2019

Kontanter i bank og kasse
Kortsiktige bankplasseringer

16,794,655
0

Kontanter og kontantekvivalenter i balansen

16,794,655

Per 31. desember utgjorde kr. 1 087 309 bankinnskudd for skattetrekk
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Note 15 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon og utbytte
2019
Ordinære aksjer, pålydende NOK 0,1
C-aksjer pålydende NOK 0.1
Preferanseaksjer, pålydende NOK 0,1

2,366,048
73,952
894,157

Totalt antall ordinære aksjer per 31. desember

3,334,157

Endringer i aksjekapital og overkurs:
Ordinære aksjer
Begynnelse av året
Aksjejustering
Utøvede aksjeopsjoner
Salg av egne aksjer
Kapitalforhøyelse
Transaksjonskostnader
Utgangen av året
Egne aksjer til pålydende

Antall aksjer

Aksjekapital

Premium

3,334,157

333,416

46,189,731

2,721,280

3,334,157

333,416

73,953

7,395

48,911,011

C-Aksjene har ikke stemmerett på selskapets ordinære eller ekstraordinære generalforsamling. Utover dette har
Preferanseaksjene, de 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 31.12.19:
Casmyr AS
Epsiro AS
Aqua-Spark Coöperatieve U.A.
Breed Reply Investments Ltd.
Investiaq AS
T:lab Capital AS
Tidligfasefondet
Peak Valley AS
Grip Sjansen AS
Nima Invest AS
Ole Fretheim
CageEye AS
Kilt AS
Skagen VII Kapital AS
Sunil Kadri
Marloes Eshuis Beheer BV.
Carlo Barth
Boris Staal
Mattis Natvig Segerberg
Sum

Antall aksjer

Eierandel

833,275
833,275
555,556
338,601
143,873
135,948
119,894
112,500
100,000
48,061
39,222
19,223
19,224
7,689
7,689
7,689
7,689
3,844
905

25.0%
25.0%
16.7%
10.2%
4.3%
4.1%
3.6%
3.4%
3.0%
1.4%
1.2%
0.6%
0.6%
0.2%
0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.0%

3,334,157

100.0%

Øvrig
Det er ikke betalt ut utbytte i 2019.
.
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Note 16 - Langsiktig rentebærende gjeld

Sikret langsiktig gjeld
Finansinstitusjon - flytende rente
Finansinstitusjon –flytende rente

Effektiv
rentesats

Forfall

6,96
4,7

2024
2024

2019
22,800,000
1,616,500

Sum sikret langsiktig gjeld

24,416,500

The rate of interest is a calculated weighted average. The effective interest rate includes the effect of interest rate derivatives
treated as hedging of the different loans.
Banklån
Banklån er sikret med enkelte av selskapets eiendeler som beskrevet nedenfor. Banklånene har ikke avdrag før
forfallstidspunktene. Banklån er balanseført til amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode.
Sikkerhet
Driftsløsøre, varelager og kundefordringer er stilt som sikkerhet (pant) for selskapets banklån.
Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet er slik:
Sikkerhetsstillelser

2019

Varelager
Driftstilbehør
Factoringavtale
Enkle pengekrav
Aksjer i NorseAqua

9,150,991
1,993,302
1,475,029
3,529,505
64,283,511

Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler

80,432,338

Note 17 - Kortsiktige rentebærende lån
2019
Med sikkerhet
Uten sikkerhet

1,515,448
-

Sum

1,515,448

Per 31. desember 2019 består kortsiktige lån og andre låneforhold av trekk på kassekreditt.
Sikkerhetsstillelser

2019

Driftstilbehør
Varelager
Kundefordringer

1,993,302
9,150,991
1,475,029

Sum bokført verdi av pantsatte eiendeler

3,468,331

Note 18 - Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
2019
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter, skattetrekk og lignende
Annen kortsiktig gjeld
Påløpte renter

1,774,139
833,214
5,403,042
-

Sum

8,010,395

Leverandørgjeld er ikke rentebærende og normal betalingsfrist er 10-30 dager. Påløpte renter betales månedlig.
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Note 19 - Leieavtaler
Konsernet som leietaker
Konsernet har leieavtale for hovedkontor med to måneders gjensidig oppsigelsesfrist for kontorer med årlig leie kr 202 200.
Konsernet har ytterligere en leieavtale for avdelingskontor i Førde med årlig leie kr 19 200 og produksjons-, lager- og
kontorlokale i Terråk med årlig leie kr 535 000.

Note 20 - 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

Salg til nærstående
parter

Kjøp fra nærstående
parter

Beløp skyldig til
nærstående parter

-

300,234
75,358

273,371
-

Casmyr AS
Epsiro AS
Kleiv Kapital AS
Breed Reply LTD
Aqua-Spark Cooperative U.A

Note 21- Finansiell risiko og ledelsens mål og retningslinjer
Hoveddelen av konsernets finansielle forpliktelser består av ordinære lån, leverandørgjeld og andre forpliktelser. Den primære
hensikten med disse finansielle forpliktelsene er å finansiere konsernets operasjonelle virksomhet. Konsernets finansielle
eiendeler består i utgangspunktet av kundefordringer, kontanter og kontantekvivalenter som stammer direkte fra konsernets
drift
Konsernet er eksponert for markedsrisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko og egenkapitalprisrisiko. Konsernets ledelse har
ansvaret for håndteringen av denne risikoen. Konsernets ledelse får støtte fra en finansiell risikogruppe som gir råd om
potensiell finansiell risiko og konsernets rammeverk for risikostyring. Styret gir tilbakemelding og godkjenner retningslinjer
for håndtering av markedsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko og egenkapitalprisrisiko.
Markedsrisiko
Markedsrisiko er risikoen for at fremtidige kontantstrømmer fra et finansielt instrument vil fluktuere som følge av endringer i
markedspriser. Markedsrisiko består av renterisiko og valutarisiko. Finansielle instrumenter som påvirkes av markedsrisiko
inkluderer lån, innskudd, gjeld- og egenkapitalinvesteringer og derivater.
Renterisiko
Renterisiko er risikoen for fluktuasjon i fremtidige kontantstrømmer til et finansielt instrument som følge av endringer i
markedsrentene. Konsernets eksponering for endringer i rentene er hovedsakelig relatert til konsernets langsiktige gjeld med
flytende rente.
Målet for ledelsen med ansvar for rentestyring er å minimere rentekostnadene og samtidig holde volatiliteten knyttet til
fremtidige rentebetalinger på et akseptabelt nivå. 31 desember 2019 hadde 0% av konsernets utestående rentebærende gjeld,
fastrente. Størrelsen på lånet er lav slik at endringer i renten har lav påvirkning på konsernets resultat før skatt.

Rentesensitivitet
Tabellen under viser sensitiviteten til en mulig endring i rentene på den delen av konsernets lån som påvirkes, etter at man tar
hensyn til sikringsinstrumentene. Ved å holde alle andre variabler konstant vil konsernets resultat og egenkapital før skatt bli
påvirket på følgende måte av endringer i gjeldsinstrumenter med flytende rente.

Effekten illustreres som følger for

2019

Økning / reduksjon i
basispunkter

Effekt på resultat
før skatt

Effekt før skatt på
egenkapital

-100

-475,718

-371,060
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Valutarisiko
Valutarisiko er risikoen for at fremtidige kontantstrømmer vil fluktuere som følge av endringer i valutakurser. Konsernet er
eksponert for endringer i verdien av NOK relativt til andre valutaer, som primært gjelder for konsernets operasjonelle
virksomhet (f.eks når inntekter eller kostnader oppstår i utenlandsk valuta).
Konsernet har både inntekter og kostnader i fremmed valuta. Inntektene er foreløpig av en slik art at det ikke er hensiktsmessig
å handle derivater for å imøtegå valutarisikoen. Konsernet har betydelige kostnader og investeringer i Euro og konsernet har en
valutabeholdning i Euro for å redusere denne risikoen. Beholdningen dekker 12 måneder av fremtidige forventede kostnader og
investeringer.
Beholdningen av Euro kan skape svingninger i resultatet på mindre enn 12 måneders sikt.

Effekten illustreres som følger for

Økning / reduksjon i
basispunkter

Effekt på resultat
før skatt

Effekt før skatt på
egenkapital

-50

-585,107

-456,383

2019

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er den risikoen for at konsernet ikke vil være i stand til å innfri sine finansielle forpliktelser ved forfall.
Konsernets fremgangsmåte for å håndtere dette på, er å sikre, så langt som mulig, at de alltid vil ha tilstrekkelig likviditet for å
kunne betjene sine forpliktelser, både under normale og krevende forhold, og uten å pådra seg uakseptable tap eller risiko for å
skade konsernets omdømme.
Overskuddslikviditet er hovedsakelig bankinnskudd. Tilgjengelige trekkfasiliteter er omhandlet i note 17.
Tabellen nedenfor viser forfallsanalyse for konsernets finansielle forpliktelser basert på de kontraktsmessige, ikke-diskonterte
betalingene. Når en motpart har et valg om når et beløp skal betales, er forpliktelsen inkludert med den tidligste datoen der
virksomheten kan forventes å måtte betale. Finansielle forpliktelser hvor man er pålagt å betalte tilbake på forespørsel er
inkludert i "mindre enn et år-kolonnen".

Gjenstående tid
31.12.2019
Finansielle forpliktelser (ikke derivater)
Banklån
Øvrige lån
Leverandørgjeld og andre forpliktelser
Kassekreditt
Sum

<1 år

1-2 år

2-4 år

>5 år

Sum

4,800,000
380,555
10,585,692
1,494,894

9,600,000
720,000
0
0

8,400,000
536,500
0
0

0 22,800,000
0
1,637,055
0 10,585,692
0
1,494,894

17,261,141

10,320,000

8,936,500

0

36,517,641

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at en motpart ikke vil oppfylle sine forpliktelser knyttet til et finansielt instrument eller en
kontrakt, noe som fører til et økonomisk tap. Konsernet er eksponert for kredittrisiko fra operasjonelle aktiviteter
(hovedsakelig kundefordringer) og fra finansieringsaktiviteter, herunder innskudd i banker og finansinstitusjoner,
transaksjoner i utenlandsk valuta og andre finansielle instrumenter.
Kundefordringer og kontraktseiendeler
Kredittrisiko relatert til kunder håndteres av konsernet sentralt i henhold til konsernets retningslinjer, prosedyrer og
kontroller knyttet til kredittrisikostyring. En kundes kredittverdighet vurderes basert på en kredittvurdering og kundens
regnskap for tidligere år.
Per 31. desember 2019 hadde konsernet seks kunder med utestående på mer enn kr 100 000,- som utgjorde omtrent 94% av
alle utestående fordringer ved årets slutt. Alle fordringer var innbetalt per 28.02.2020. I tillegg hadde konsernet 1 kunde med
utestående på mer enn kr 50 000,- som utgjorde omtrent 6% av alle utestående fordringer og kontraktseiendeler.
Forventede tap blir vurdert kunde for kunde basert på kundens økonomiske tilstand, kredittrating, kontraktens art og
forholdet rundt fordringen for øvrig. Generelt vil kundefordringer nedskrives hvis de er forfalt med mer enn ett år eller mer og
innkrevingsaktivitet ikke foregår. Konsernet holder ikke sikkerhet relatert til kreditteksponeringen.
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Note 22 - Opsjoner til ansatte
Selskapet har ingen opsjonsprogrammer

Note 23 - Hendelser etter balansedagen
WHO erklærte koronautbruddet som en global folkehelsekrise 30. januar 2020 og som en global pandemi 11. mars 2020. De
økonomiske konsekvensene av koronautbruddet er hendelser som har oppstått etter balansedagen for regnskapsåret 2019.
Utgangspunktet er at regnskapet skal reflektere forholdene på balansedagen. Eventuelle verdifall på eiendeler som skyldes
koronavirus har ikke medført noen nedskrivninger i årsregnskapet for 2019.

Note 24 - Kontraktsforpliktelser og tilbakebetalingsforpliktelser
Kontraktsforpliktelser relaterer seg til vederlag som er mottatt på forskudd for arbeid knyttet til inntektskontrakter med
kunder samt allokert transaksjonspris for ikke-utgåtte servicegarantier. Inntekter innregnes når konsernet oppfyller de
leveringsforpliktelser som er gitt av kontrakten. Kontraktsforpliktelser vises i tabellen under:
2019
Kontraktsforpliktelser
Forskudd for langsiktige kontrakter

-

Forskudd for kortsiktige installasjonskontrakter
Garantier

83,400
-

Sum

83,400

Kortsiktige kontraktsforpliktelser

83,400

Langsiktige kontraktsforpliktelser

-

Reduksjonen i kontraktsforpliktelsene er knyttet til flere kontrakter som nå er løpende med tre måneders forskuddsbetaling,
og ikke enkeltprosjekter med 12 måneder betaling i forkant. Inntekt som stammer fra oppfyllelse av leveringsforpliktelser i
perioden, vises nedenfor:
2019
Endringer i kontraktsforpliktelser relatert til leveringsforpliktelser
Beløp inkludert i kontraktsforpliktelser ved inngang til året
Nye kontraktsforpliktelser
Leveringsforpliktelser oppfylt i perioden
Leveringsforpliktelser oppfylt i tidligere perioder
Sum

1,138,200
2,408,585
-3,463,385
83,400
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CageEye AS

Årsrapport for 2019

Årsregnskap
- Resultatregnskap
- Balanse
- Kontantstrømoppstilling
- Noter

CageEye AS
Resultatregnskap
Note

2019

2018

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

3 463 385
0
3 463 385

4 584 699
2 950
4 587 649

Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

1 630 600
7 023 689
2 261 416
14 849 782
25 765 487

1 132 879
1 980 873
373 836
9 702 037
13 189 625

-22 302 102

-8 601 976

Finansinntekter og finanskostnader
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

1 319 280
2 069 443
-750 163

412 211
477 908
-65 697

Ordinært resultat før skattekostnad

-23 052 265

-8 667 673

2 330 979

-2 330 979

-25 383 244

-6 336 694

-25 383 244

-6 336 694

3
4, 5
3

Driftsresultat

Skattekostnad på ordinært resultat

10

Årsresultat

Overføringer og disponeringer
Udekket tap

11

CageEye AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2019

2018

Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling
Hjemmeside
Utsatt skattefordel
Sum immaterielle eiendeler

4
4, 8
10

19 986 582
176 394
0
20 162 976

9 394 288
197 659
2 330 979
11 922 926

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler

5, 8

1 262 119
1 262 119

1 341 292
1 341 292

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Sum finansielle anleggsmidler

6, 8

64 283 511
64 283 511

0
0

85 708 606

13 264 218

658 175

718 989

8
7, 8

1 279 515
9 206 947
10 486 462

1 849 675
3 538 790
5 388 465

2

15 846 198

23 559 989

26 990 835

29 667 443

112 699 441

42 931 661

Anleggsmidler

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Sum omløpsmidler

Sum eiendeler
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CageEye AS
Balanse pr. 31. desember
Note

2019

2018

11, 12
11
11
11

333 416
-1 859
48 911 011
22 152 287
71 394 855

333 416
-7 395
46 189 731
0
46 515 752

11

-35 125 297
-35 125 297

-9 742 053
-9 742 053

36 269 558

36 773 699

9
8

45 955 253
24 416 500
70 371 753

0
1 796 500
1 796 500

8

1 494 894
1 606 911
1 064 834
1 891 491
6 058 130

922 454
1 331 151
207 298
1 900 559
4 361 462

76 429 883

6 157 962

112 699 441

42 931 661

Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Egne aksjer
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Konvertible lån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Sum egenkapital og gjeld

2

CageEye AS
Kontantstrømoppstilling
Note

2019

2018

-23 052 264
0
2 261 416

-8 667 673
-22 972
373 836

906 734
-328 671
-20 212 785

-1 198 779
-1 425 129
-10 940 717

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Ubetalinger ved anskaffelse av FOU
Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-223 811
-12 529 461
-29 864 340
-42 617 612

-1 439 928
-7 776 940
0
-9 216 868

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld
Innbetaling ved opptak av konvertibelt lån
Netto endring i kassekreditt
Innbetalinger av egenkapital
Kontanstrøm knyttet til egne aksjer
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

22 620 000
31 813 917
572 439
0
110 250
55 116 606

1 796 500
0
922 454
43 121 146
-3 642 651
42 197 449

Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per 01.01
Kontanter og bankinnskudd per. 31.12

-7 713 791
23 559 989
15 846 198

22 039 864
1 520 125
23 559 989

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Periodens betalte skatt
Ordinære avskrivninger
Endring i varelager, kundefordringer og
leverandørgjeld
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

CageEye AS
Noter til regnskapet for 2019
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små
foretak.
Konsolidering
CageEye AS er morselskap for NorseAqua AS og konsolidering skjer i konsernregnskapet for CageEye AS.
Datterselskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er
vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt
nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må
anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke
lenger er til stede.
Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte
andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert
kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.
Salgsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen,
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig
gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes
å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld
balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.
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.
Varebeholdninger
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost
vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full
tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte
vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller
forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp
av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart
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beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige
kontantstrømmene som eiendelen vil generere.
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 immaterielle eiendeler. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter
løpende. Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid.
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.
Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller 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 i den grad det er
sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter
omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Note 2 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør

2019
632 943

CageEye AS
Noter til regnskapet for 2019
Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre ytelser
Aktivert eget arbeid og skattefunn
Sum

2019

2018

8 172 437
1 193 557
165 842
-2 508 146
7 023 690

2 907 367
338 291
112 746
-1 377 531
1 980 873

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 14 årsverk.
Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Andre
godtgjørelser
17 982

Lønn
693 705

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets
pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.
Kostnadsført godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende:
Revisjon
Andre tjenester

2019

2018

44 255
241 193

43 100
124 018

Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

Note 4 - Immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost pr 01.01.
Tilgang kjøpte eiendeler
Tilskuddsandel aktivering
Anskaffelseskost 31.12.

FOU
9 553 513
15 279 627
-2 776 629
22 056 511

Hjemmeside
238 633
26 463
0
265 096

Sum
9 792 146
15 306 090
-2 776 629
22 321 607

Akk.avskrivninger 31.12.
Balanseført verdi pr.31.12.

-2 069 929
19 986 582

-88 702
176 394

-2 158 631
20 162 976

1 910 704

47 728

1 958 432

Årets avskrivninger
Økonmisk levetid
Avskrivningsplan

5 år
Lineær
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Note 5 - Varige driftsmidler
Driftsløsøre,
inventar,
verktøy mm.
1 514 929
223 811
1 738 740

1 514 929
223 811
1 738 740

-476 621
1 262 119

-476 621
1 262 119

Årets avskrivninger

302 984

302 984

Økonomisk levetid
Avskrivningsplan

3-5 år
Lineær

Anskaffelseskost 01.01.2019
Tilgang kjøpte driftsmidler
Anskaffelseskost 31.12.2019
Akk.avskrivning 31.12.2019
Balanseført pr. 31.12.2019

Sum

Note 6 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v
Investering etter kostmetoden (selskapsregnskapet)
Selskapets navn
NorseAqua AS
Sum

Aksjekapital
30 000

Antall
aksjer
5 786 042

Balanseført
verdi
64 283 511
64 283 511

Egenkapital
5 786 042

Resultat
1 017 299

Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap
Fordringer
Andre fordringer

2019

2018

2 575 297

0

2019
22 800 000
1 616 500
1 494 894
25 911 394

2018
0
1 796 500
922 454
2 718 954

Note 8 - Pant og garantier
Pantsikret gjeld
Pantelån SMN
Risikolån Innovasjon Norge
Kassekreditt
Sum pantsikret gjeld
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Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:
Driftsløsøre mv
Kundefordringer
Varelager
Aksjer i datterselskap
Fordring på datterselskap
Sum

2019
1 438 513
1 279 515
658 175
50 000 000
2 575 297
55 951 500

2018
1 538 951
1 849 675
718 989
0
0
4 107 616

2019
46 895 476
-940 223
45 955 253

2018
0
0
0

2019
1 081 559

2018
0

2019

2018

2 330 979
2 330 979

-2 330 979
-2 330 979

2019

2018

-23 052 264
-1 737 234
3 731
-24 785 767
2 575 297
-22 210 470
-1 852 630
-1 852 630

-8 667 673
-1 927 683
-114 351
-10 709 707
0
-10 709 707
-1 973 247
-1 973 247

Note 9 - Konvertibelt lån
Konvertibelt lån
Pålydende konvertibelt lån
Valutendring konvertibelt lån
Sum
Renter på konvertibelt lån
Renter

Note 10 - Skatt
Årets skattekostnad fordeler seg på:
Endring utsatt skatt
Årets totale skattekostnad
Beregning av årets skattegrunnlag:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Alminnelig inntekt
Mottatt konsernbidrag
Årets skattegrunnlag
Benyttet skattefradrag for Skattefunn
Betalbar skatt i balansen, kortsiktig fordring
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Oversikt over midlertidige forskjeller
Driftsmidler
Sum
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12
Utsatt skattefordel (22%), ikke balanseført / balanseført

2019

2018

110 619
110 619
-32 920 177
-32 809 558

114 350
114 350
-10 709 707
-10 595 357

-7 218 103

-2 330 979

Note 11 - Egenkapital
Aksjekapital

Egne aksjer

Overkurs

Annen
innskutt

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Gjeld konvertert
til aksjekapital
Gjeld konvertert
til overkurs
Salg av egne
aksjer
Egenkapital 31.12.

Ikke
registrert
kapitalforhø
yelse

Udekket

Sum

tap

333 416
0
0

-7 395
0
0

46 189 731
0
0

egenkapital
0
0
0

0
0
7 037

-9 742 052
-25 383 244
0

36 773 700
-25 383 244
7 037

0

0

0

0

21 992 291

0

21 992 291

0

5 535

2 721 280

152 959

0

0

2 879 774

333 416

-1 860

48 911 011

152 959

21 999 328

-35 125 296

36 269 558

Note 12 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Aksjekapitalen består av:
Ordinære aksjer
Preferanseaksjer
C-aksjer
Sum

Antall
2 366 048
894 157
73 952
3 334 157

Pålydende
0,1
0,1
0,1

Balanseført
236 605
89 416
7 395
333 416
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Oversikt over aksjonærene i selskapet pr. 31.12:

Epsiro AS
Casmyr AS
Aqua-Spark Coöperatieve U.A.
Breed Reply Investments Limited
Investiaq AS
T:lab Capital AS
Tidligfasefondet i NT AS
Peak Valley AS
Grip Sjansen Invest AS
Nima Invest AS
Ole Fretheim
Kilt AS
Cageeye AS
Skagen Vii Kapital AS
Mattis Natvig Segerberg
Sunil Kadri
Boris Staal
Marloes Eshuis Beheer B.V.
Carlo Barth
Sum

Ordinære
aksjer

C-aksjer

Preferanse
aksjer

Eierandel

Stemmandel

833 275
833 275
0
0
143 873
135 948
119 894
112 500
100 000
48 061
39 222
0
0
0
0
0
0
0
0
2 366 048

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 224
19 222
7 689
905
7 689
3845
7 689
7 689
73 952

0
0
555 556
338 601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
894 157

24,99 %
24,99 %
16,66 %
10,16 %
4,32 %
4,08 %
3,60 %
3,37 %
3,00 %
1,44 %
1,18 %
0,58 %
0,46 %
0,23 %
0,03 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
100,00 %

25,56 %
25,56 %
17,04 %
10,39 %
4,41 %
4,17 %
3,68 %
3,45 %
3,07 %
1,47 %
1,20 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
100,00 %

