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Unlocking the hidden 
treasures of the oceans.

Photo by Thomas Bergh 



ALGINOR   |   Årsrapport 2018 3

Innholdsfortegnelse

Gammel kunst - ny historie

Fra ødsling til bærekraft og nullutslipp

Skog av gull i Norskehavet

Dette er Alginor

Vårt virksomhetsområde

AORTA

Alginor utviklingsløp

Noen høydepunkter fra 2018

Regnskap

Noter

Revisjonsberetning

Styrets årsberetning 2018

Fremtidsutsikter

4

5

7

8

10

11

12

15

18

23

30

32

38



ALGINOR   |   Årsrapport 2018 4

Gammel kunst - ny historie

Første verdenskrig forårsaket stor etterspørsel etter kjemikalier 

og alvorlig mangel på forsyninger, spesielt eksplosiver. På denne 

tiden var Tyskland den ledende produsenten av kjemikalier 

og kontrollerte verdens største tilførsel av mineralsk pottaske 

(kaliumkarbonat; kalium gjødsel). Denne organiske forbindelsen 

var en viktig komponent i fremstillingen av svart krutt. 

Umiddelbart etter starten av den store krigen satte Tyskland en 

stopper for all eksport av pottaske. De stoppet også salget til 

USA, som var verdens største forbruker av pottaske (brukt som 

plantegjødsel).

Som et svar på denne store etterspørselen og krigstidsmuligheten, 

grunnla amerikanske forretningsmenn en ny industri i California, 

som blant annet ekstraherte pottaske, med vilt høstet tare som 

råstoff. Anlegget ble en stor suksess! På få år vokste bedriften 

til 1.400 ansatte. De høstet mellom 1.500 – 2.000 tonn tare hver 

eneste dag og produserte over 54 ulike biokjemiske produkter 

fra tare. 

Den Californiske tareindustrien var den største som noen 

gang var opprettet i USA for prosessering av planter fra havet.

Californias store tareeventyr var dessverre kortvarig og ble 

erstattet av petrokjemiske produkter etter krigen.
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John D. Rockefeller 

(1839 - 1937) var sentral i 

utvikingen av den moderne 

petroleumsindustrien gjennom 

hans systematiske og 

målrettede filantropiske arbeid.

Når Rockefeller etablerte 

Standard Oil Ltd. i 1870 

for kommersialisering av 

petroleum som energikilde, var det bare selve paraffinen 

(kerrosen) som ble utnyttet fra oljen. Hvalolje var blitt for dyrt 

for folk flest og det var nødvendig med en billigere energikilde til 

belysning. Resten av oljen ble ansett som avfall.

Det var ikke før på slutten av 1800-tallet at Rockefeller økte 

bruksområdet for olje gjennom raffineringsteknologi, med den 

enorme verdiskapningen dette medførte. Han ble blant verdens 

rikeste menn og kontrollerte på tidlig 1880-tallet rundt 90 % av 

amerikanske bioraffinerier og rørledninger.

 

Dagens alginat-industri kan gjerne sammenlignes med 

begynnelsens petroleumsindustri hvor bare paraffinen ble 

utnyttet. Dette fordi dagens alginatindustri bare henter ut 

en liten fraksjon fra råstoffet, mens de resterende verdifulle 

komponentene blir pumpet i havet.

Alginor ønsker å være med på å skrive ny historie innen bruk 

av planter fra havet og fortsette det store tareeventyret som 

en gang var i California, i Rockefellers ånd med raffinering som 

utgangspunkt for ny verdiskapning basert på totalutnyttelse, 

bærekraft og nullutslipp.

   

Fra ødsling til bærekraft og nullutslipp
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Dagens Næringsliv, 15. mars 2019:

Skog av gull i Nordsjøen

Siden 2016 har Alginor ASA sammen med ledende FoU-institutter  utviklet 
teknologiplattformen AORTA med en kostnadsramme på NOK 50 mill for 
høsting og bioraffinering av makroalgen Laminaria hyperborea (stortare). 

AORTA-prosjektet mottar tilskudd fra Norges Forskningsråd, Innovasjon 
Norge, Regionale Forskningsfond Vestlandet og SkatteFUNN. Selskapet 
gjennomfører nå et SME Instrument Fase II prosjekt med tilskudd på 
NOK 20 mill i regi av EUs Horizon 2020 ihht. tilskuddsavtale nr. 830698.  

Basert på storskala pilotering og Industri 4.0 prinsipper planlegger 
vi etablering av en demonstrator for verdiskapende, bærekraftig og 
ressurseffektiv totalutnyttelse av stortare for fremstilling av en unik 
produktportefølje av life science ingredienser til det globale markedet. 

10 ansatte og 50 aksjonærer investerer i lønnsom bioøkonomi - i praksis.

Kontakt oss på tlf: 52 70 73 10 eller  APO@alginor.nowww.alginor.no

Alginat Fucoidan Cellulose Laminaran

Mannitol Polyfenoler Bioaktiver Aminosyrer

Smak BarkepulverMineraler Boreapulver

Alginors AORTA-teknologi åpner for totalutnyttelse av 
Laminaria hyperborea gjennom bioraffinering 

- en stående biomasse på 60 millioner tonn

Laminaria 
hyperborea
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Årlig brukes det globalt 26 millioner tonn makroalger (tang 

og tare) hvorav 25 millioner tonn dyrkes, mens kun 1 million 

tonn er villfanget tare.  Den overveiende delen av råstoffet 

som dyrkes, går til konsum i Asia, mens den villfangede 

delen er mest attraktiv for industrielle applikasjoner. 

Det er i Norge påvist rundt 480 ulike typer makroalger som 

deles inn i tre grupper, disse gruppene er grønnalger, rødalger 

og brunalger. Alginors fokus er rettet mot én type tare, nærmere 

bestemt brunalgen Laminaria hyperborea (såkalt stortare).

Stortare er blant de største fornybare ressursene vi har med en 

stående biomasse på omlag 100 millioner tonn i Norskehavet,  

hvorav rundt 60 millioner tonn er i norske farvann.                                                                                          

Stortare trives best i kalde, næringsrike havområder og er derfor 

unikt for området rundt polarsirkelen. Den får sin egenart på 

grunn av den lavere temperaturen, lyse somre og mørke vintre. 

Den nordlige atlantiske kysten er dermed en av de få stedene som 

gir ideelle forhold for at stortare skal vokse. Fenoler beskytter 

plantenes klorofyll fra solens sterke UV-stråling og nettopp 

fenolene er opphavet til det såkalte “formalinproblemet”. 

Stortaren kompenserer for det kalde vannet med en distinkt 

barkestruktur som sammen med sterkere stiveleseskomponenter 

gir en lengre stilk enn sammenlignbar tare i Asia, for eksempel 

dens slektning Laminaria japonica. Taretyper i varmere farvann 

har som regel mye større blader relativt til stilken, noe som 

påvirker kvaliteten i råvaren. Stortare får derfor en helt unik 

biokjemisk sammensetning med høye konsentrasjoner av de 

mest attraktive egenskapene, og utnyttet riktig vil det gi store 

verdier. Eksempelvis har Fucoidan fra stortare den høyeste 

kjente molekylvekt og graden av sulfatering blant alle tarearter. 

Alginat fra stortare er også av unik kvalitet med høy gelingevne 

pga høyt innhold av guluronsyre som følge av strukturen i 

den lange stilken som skal tåle tøffe værforhold med sterke 

havstrømmer. 

Makroalger er sterkt i fokus i FoU miljøer i Norge og EU, og blir 

omtalt av Sintef som “det nye oppdrettseventyret” hvor Sintef 

presenterer vyer om dyrking av tare (sukkertare) i Norge på 

størrelsesorden 20 millioner tonn i 2050. I Norge er vi mest kjent 

med villfanget tare, hvor den årlige høstingen er ca 150.000 tonn 

- som utgjør ca. 15 % av den globale tilgangen. Sannsynligvis kan 

den årlige høstingen femdobles, lik hele den globale tilgangen, 

dersom innovative og bærekraftige høstemetoder anvendes. 

Dette gir Norge et sterkt komparativt fortrinn for  utvikling av  ny 

industri,  sammenlignet med aktører i  Asia og andre deler av 

verden.  Alginors fokus gjelder derfor å utnytte denne fordel til 

å etablere en langvarig posisjon i markedet, gitt en løsning på 

formalinproblemet.

Skog av gull i Norskehavet

Photo by Thomas Bergh 
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Dette er Alginor

Markedet etterspør ingredienser til sine ferdigprodukter som er 

sporbare, fremstilt under bærekraftige betingelser uten bruk av 

kjemikalier og toksiske forbindelser som medfører utslipp eller 

tap av biologisk råstoff. Markedet ønsker å skaffe seg grønne 

ingredienser fordi sluttbrukerne nå endelig setter slike krav.

Vår forretningsmodell er basert på en bærekraftig totalutnyttelse - 

gjennom bioraffinering - av makroalgen  Laminaria hyperborea. 

Denne unike biomassen gir Norge et overlegent komparativt fortrinn 

som Alginor akter å utnytte til å etablere varige konkurransefortrinn 

basert på vår innovative prosessteknologi AORTA og høstemetode 

HYPOMAR som er skalerbar fra pilot til industriell skala.

Selskapets strategi for vertikal integrasjon er å innta posisjoner 

i hele verdikjeden fra høsting av tare ved Hypomarmetoden til 

produksjon av  ingredienser for salg til flere segmenter innenfor det 

globale markedet for “Life Science Ingredients”. 

Alginor - som er et kommersielt utviklingsselskap - har 10 faste 

ansatte og 5 konsulenter, som har blitt aksjonærer gjennom kjøp 

av aksjer ved deltagelse i emisjoner. De ansatte har i tillegg fått 

aksjebaserte incentiver gjennom såkalte warrants. 

Vi tilrettelegger for et høyt verdiskapingspotensial for Alginor ASA 

og aksjonærene og kommersialiseringsfasen starter nå.

Thorleif Thormodsen
CEO
Finansanalytiker, CEFA

tt@alginor.no

Photo by Thomas Bergh 
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Nina Widvey
Viseadministrerende (t.o.m 28.6.2019)
B.Sc. Maskiningeniør

Erfaring innen selskapsutvikling og større 
prosjekter innen raffinering av marine råstoff. 
Prosjektleder for Hypomarprojekt.

nw@alginor.no

Henriette Wangen
Leder forretningsutvikling
M.Sc. Molekylærbiologi

Prosjektleder i flere AORTA prosjekter. Erfaring 
innen salg, produksjon og markedsføring av 
næringsmidler. God kjennskap og erfaring innen 
utforming av juridiske dokumenter. 

hw@alginor.no

Kjetil Øie Kristiansen
COO
M.Sc. Offshoreteknologi

Erfaring fra flere prosjekter relatert til offshore 
teknologi, i tillegg til sertifisering, design og kon-
struksjon av fôrflåter. Erfaring som prosjektleder 
i flere AORTA prosjekter.

kk@alginor.no

Astrid Bruvik Øvregård
Prosjektkoordinator
B.A. Engelsk, Molekylærbiologi

Fordypet erfaring innen utvikling av pros-
jektsøknader. Har bidratt til flere store gjenn-
omslag både nasjonalt og internasjonalt. God 
kunnskap og erfaring innen molekylærbiologi.

abo@alginor.no

Linn Margrethe Bringedal
Prosessingeniør, kvalitetsansvarlig
B.Sc. Kjemi og bioteknologi

Ni års erfaring som lab- og prosessingeniør i 
to ulike bioteknologiselskaper. Erfaring innen 
utvikling av prosessdesign, utstyrsevaluering, 
prosesskontroll og kvalitetskontroll (GMP, ISO). 
Innen 2020 vil Bringedal fullføre sin mastergrad 
innen Kjemisk Prosessteknologi.

linn@alginor.no

Annette Petersen-Øverleir
IR leder
Master i Økonomisk Analyse

Kunnskap innen internasjonal økonomi og kapi-
talmarkeder, ressursutnyttelse og energimarked.
Håndterer informasjon og dialgo  mot aksjonærer 
og investorer. 

apo@alginor.no

Georg Kopplin
CSO (FoU-leder)
Ph.D. Cand. Bioteknologi

Verdensledende teknolog innen fucoidan og 
langvarig erfaring med biopolymerer fra Nobipol 
(NTNU). AORTA prosjektleder og veilleder for 
NæringsPhD-kandidaten i Alginor.

gk@alginor.no

Sandra Støle
Prosjektsekretær og Regnskap

Erfaring innen salg og regnskap. Overvåker pros-
jektfremgang og økonomi basert på Tripletex, 
Admincontrol og Prosjektplassen samtidig med 
personalforhold basert på Simployer.

ss@alginor.no

Marie Emilie Wekre
Ph.D. Cand (Nærings PhD. gjennom NFR)
M.Sc. Kjemi

Faglig og praktisk erfaring innen analyse av 
polyfenolgrupper og pigmenter fra marine 
alger. Grundig kunnskap og interesse innen 
naturstoffkjemi og kjemisk analyse.

marie.wekre@alginor.no

Loyd Arve Nornes
Teknologiutvikler
Lang erfaring som teknologiutvikler. 
Utviklet flere patenter innen marin      
teknologi. En problemløser som tenker 
utenfor boksen.

Kjetil Rein, CTO
Sivilingeniør, maskin 
Over 12 år erfaring innen utvikling, for-
skning, ledelse, og administrasjon. Har 
tidligere jobbet både innen bil-, romfart 
og oppdrettsbransjen samt designet 
full-skala prosesseringsanlegg. 

Arild Steinnes
Business Manager Alginates & Director 
Regulatory Affairs
Lang erfaring innen utvikling og 
globalt salg av biopolymerer. 
Ekspertise på markedssiden med stort 
kundenettverk. 

Christina Steiness
Lærling, kontor og administrasjonsfaget

Erfaring innen kundeforhold og regnskapsføring. 
Overvåker prosjektfremgang og økonomi.

christina.steiness@alginor.no

Helge Tordahl
Økonomi og internrevisjon
IT og økonomiekspert. Lang 
erfaring innen bedriftsutvikling, 
salg og markedsføring. Har 
i tillegg erfaring fra revisjon, 
selskapsutvikling og styreerfaring.
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Vårt virksomhetsområde 
Alginor søker totalutnyttelse av alle iboende komponenter 

i den norske stortaren – Laminaria hyperborea – gjennom 

bioraffinering. Norge har Europas største forekomst av stortare 

(60 millioner tonn som utgjør 60 % av den totale tareskogen), 

som dekker enorme arealer i Norskehavet. 

Alginor utvikler nye separasjons- og ekstraksjonsmetoder 

som gjør prosessen mer effektiv og miljøvennlig, og hvor man 

unngår toksiske utslipp til omgivelsene som følger av dagens 

produksjonsmetode. Teknologien gjør produksjonsutviklingen 

skalerbar og selskapet har definert ulike trinn i forhold til 

inngående råvarevolum per år.

Dagens alginatindustri utnytter bare rundt 15% av biomassen 

i stortaren, noe som medfører et utslipp av formalinholdig 

råstoff på 85 % direkte ut i havet. Bioenergi-industrien kan 

utnytte biomassen inntil 100 %, men lønnsomheten er svært lav. 

Oppdrettsnæringen har stort behov for nye proteinkilder, men 

ekstraksjon av kun proteiner fra tare er også lite lønnsomt. 

Alginor planlegger å starte opp det første bioraffineriet i Norge 

som fokuserer på totalutnyttelse og ressurseffektiv behandling 

av makroalger, til rene og formel-spesifikke produkter for bruk 

i mat, fôr, farmasi, agri, kjemikalier og materialer. Kontrollerbar 

skalering er et hovedgrep for å kontrollere risiko. 

Alginor har derfor arbeidet med å finne bærekraftige 

produksjonsnivåer i liten og stor skala samtidig som 

regulatoriske krav blir oppfylt i forhold til Næringsmiddeltilsynet, 

Legemiddelverket, ISO og kundekrav. Produksjonskapasiteten 

i selskapets egen regi vil først bygges opp ved et pilotanlegg 

-  Alginorpiloten  - deretter en demonstrator (“Flagship 

Demonstration Plant” ihht EU-terminologi) som senere 

kompletteres ved et industrielt bioraffineri i fullskala.  

Alginors strategiske kjerne er råvaren som gir sterkt fokus, 

mens en bred produktportefølje mot flere markedssegmenter gir 

diversifikasjon av risiko. Sporbarhet, bærekraftig produksjon og 

kvalitet er på topp i store selskapers valg av leverandører. 

Vi skal sikre leveringsdyktighet på høyeste kvalitetsnivå gjennom 

full kontroll av råvaretilgang, sporbarhet og kvalitetetssikring 

gjennom egen produksjon. 

Foretaksutviklingen foregår i et langsiktig perspektiv med 

målsetting om å være et integrert og uavhengig selskap. Alginor 

ASA vil være holdingselskap for operative datterselskaper i en 

konsernstruktur.

Alginor har etablert datterselskapene Hypomar AS for utvikling 

av ny høstemetode, Oewa AS for tidlig kommersialisering av 

høyverdi- og farmasøytiske ingredienser (GMP-standard) fra 

pilotanlegg, Alginor Biorefinery AS er ansvarlig for operasjoner og 

teknologi relatert til et fremtidig bioraffineri og Alginor Industrial 

Estate AS er ansvarlig for tomter, bygninger og infrastruktur. 
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AORTA teknologiplattform
Alginor’s Ocean Refining Total utilising Application 

AORTA er en teknologiplattform bestående av en høstemetode 

- Hypomar - og en prosesseringsteknologi for fremstilling av 

veldefinerte ingredienser fra ferskt råstoff gjennom løsning av 

store utfordringer forbundet med dagens industrielle praksis.

AORTA skal løse et “flaskehalsproblem” - en propp i en 

nedstrømslinje - som oppstår i verdikjeden for stortare som 

følge av alginatindustriens omfattende bruk av formalin, både 

under høsting og i produksjon. 

Problemet er relatert til negative “bruningseffekter” i 

sluttproduktene grunnet fenoler og andre bioaktive substanser 

i råvaren samt “fremmed-DNA” som stammer fra påvekster 

av andre organismer på taren. AORTA løser problemet ved en 

innovativ høstemetode kombinert med grønn prosessteknologi.

AORTAs fordeler i forhold til dagens industrielle praksis

• Totalutnyttelse av råvaren og nullutslipp til miljø

• Bred produktportefølje som gir muligheter og diversifikasjon

• Unike produktegenskaper grunnet høyere renhet

•  Eliminerer bruk av toksiske konserveringsmidler

• Null forurensning og tap av råvare og andre innsatsfaktorer

• Reduserte kostnader ved allokering på større produktvolum

• Høy produktpris som følge av høyere renhet og kvalitet

•  Bærekraftig høsting og sporbarhet av råvare 

Startmaterialer og produktportefølje

All produksjon starter normalt med  en råvare i en eller annen 

form. I henhold til “Good Manufacturing Practice” (GMP) som 

styrer godkjenning av produksjon av legemiddelingredienser 

(API: Active Pharmaceutical Ingredient), så skal det være et klart 

definert “Starting Material”. AORTA gir nye startmaterialer, som 

igjen medfører at etterfølgende produksjon kan forbedres og 

effektiviseres drastisk i forhold til dagens praksis. 

De nye startmaterialene er attraktive for alle produsenter i 

bransjen og kan tenkes solgt eksternt samtidig som dette 

gir grunnlaget for Alginors egen produksjon av ingredienser. 

Startmaterialene vil i fremtiden bli levert fra Hypomar AS til 

videre prosessering i Alginor Biorefinery AS og Oewa AS.

 

Foto: Avaldsnes kirke, Karmsundet
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AORTA Bioraffinering
• Effektiv ressurshåndtering
• Totalutnyttelse
• Ingen toksiske kjemikalier
• Gjenvinning av kjemikalier/vann
• Reduserte energikostnader

Fordeler 
• Kontroll over hele verdikjeden, fra høsting til ferdige produkt
• Veldefinert startmateriale
• Produktportefølje med 12 produkter
• Nye, unike produkter
• Rene og formel-spesifikke produkter
• Ingen utslipp, gjenvinning 
• Havbunnen ødelegges ikke
• Lavere kostnader og mindre utslipp knyttet til transport og 

logistikk
• Lavere produksjonskostnader (SMC)

Alginor Laboratory - Oewa lab - Pico- og mikroproduksjon
Kapasitet: 200 - 2.000 kg/år

Pilotlab etablert i Victoriahjørnet, Haugesund. Bygges opp til 
å kunne gjøre komplette analyser av produktene, jobbe med 
produktutvikling og produktforbedringer.

Mapping av produktportefølje, nye applikasjoner og 
produksjon og pakking av vareprøver og produkter til 
markedsutvikling.

Pilotering i samarbeid med partnere
Kapasitet: 10 - 100 MTon/år ferdigprodukt

• Pilotering og testing av produksjonsmetoder, -kapasiteter 
og produktspesifikasjoner. 

• Pilotering og design; Cation prosjekt
• Pilotering og design; AORTA prosjekt
• OEWA AS brukes til markedsintroduksjon av høyverdige 

produkter.

Hypomar Høsting
• Bærekraftig, skånsom
• Full kontroll på høsteprosess
• Ingen svinn/tap
• Ødelegger ikke havbunn eller dyreliv
• Ingen toksiske kjemikalier
• Opprettholder god råstoffkvalitet
• Større båter, lengre høsteintervall

13485

22000

14001

9001

Bred portefølje:

Alginat Fucoidan Cellulose Laminaran

Mannitol Polyfenoler Bioaktiver Aminosyrer

Smak BarkepulverMineraler Boreapulver

Nytt paradigme:

 » Bærekraftig høsting

 » Totaltutnyttelse av råstoff

 » Null-utslipp

 » Grønn produktportefølje

 » Fri tilgang til høsting

 » Høye produktpriser

 » Globalt marked

100 kg
100 MTonn

13485

22000

14001

9001

PiloteringLabskala
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Pilotering

Industrielt fullskala bioraffineri
Kapasitet: 15.000 MTon/år ferdigprodukt

Dimensjoneres inntil 10 ganger større enn demonstrator. 
Baserer seg på 36 måneders testing og optimalisering 
av demonstrator. Inkluderer API prosesseringslinje for 
storproduksjon av farmasøytiske produkter.
• Industri 5.0 (mann+auto/digi/robo = smart fabrikk)
• Storskala høsting av råstoff gjennom Hypomar
• Full råstoffkontroll, mengde og pris

13485

22000

14001

9001

Det norske perspektivet
• En stående biomasse på 100 millioner tonn tare i Nordsjøen hvorav 

rundt 60 millioner tonn ligger langs Norskekysten.
• Årlig høsting i Norge ligger på 150.000 tonn tare, rundt 0,25% av den 

totale norske biomassen.
• Det er funnet 480 arter tare hvor hyperborea og ascophyllum er 

industrielle råstoff
• Hhv et italiensk og et amerikansk selskap etablert i 1937 og 1939 

har brukt samme høstemetode siden 1967

Verdiskapningspotensialet
• Dagens råstoffpriser ligger rundt NOK 0,25 pr kilo råstoff
• Estimert produksjonskostnader for dyrket tare pr i dag ligger under 

NOK 5 - i fremtiden antas det at prisen nærmer seg NOK 1 pr kilo
• Produktverdi fra NOK 10 - 20 pr kilo råstoff
• Bioøkonomisk verdiskaping er nødvendig for å skape bærekraftig 

industri

Demonstrator bioraffineri
Kapasitet: 1.500 MTon/år ferdigprodukt

Tentativ investeringsbeslutning: 2021 - 22
Realisasjonsperiode: 12 måneder byggeperiode og 
inntil 6 måneder test og innkjøringsperiode.

Hypomarprosjekt tett koblet opp mot denne etablering.
13485

22000

14001

9001

Demonstrator Industrialisering
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Noen høydepunkter fra 2018
Innvilget forsøkskonsesjon for høsting av stortare

Fiskeridirektoratet innvilget konsesjon til Alginor ASA for 

å gjennomføre høsting av stortare. Selskapet ønsker å  

kontrollere egen råvaretilgang for å sikre  kvalitet gjennom hele 

produksjonsprosessen samt redusere risiko for antatt fremtidig 

økning i råstoffpris. 

Konsesjonen er gitt i forbindelse med utvikling av 

Hypomarmetoden for høsting og forbehandling av stortare. 

Selskapet vil etablere egne høstefartøy som gir tilgang til 

høsting av råvare i stor skala i tråd med forskrifter og tillatelse 

fra Fiskeridirektoratet.

Utviklingsprosjektet AORTA med forsert fremdrift ift plan

AORTA-teknologien har vært videreutviklet gjennom 2 større 

prosjekter, nemlig AORTA-I på NOK 6 millioner finansiert via 

Regionalt Forskningsfond og AORTA-II på NOK 9 millioner 

finansiert via programmet Marinforsk i Norges Forskningsråd. 

Begge prosjekter har fått godkjent hurtigere fremdrift enn 

opprinnelig planlagt og blir ferdigstilt innen 1 halvår 2019. 

AORTA-I har hatt fokus mot produktene alginat, protein og 

fenoler mens AORTA-II har hatt fokus mot produktene laminaran, 

cellulose, mannitol, “savoury”, “bioactives”, mineraler, bark- 

og boreapulver. Den tolvte ingrediensen - fucoidan - har vært 

utviklet gjennom separat forprosjekt finansiert av Regionale 

Forskningsfond.

Letters of intent med markedsaktører

Selskapet jobber nå med konkret produktutvikling mot flere 

partnere og har inngått intensjonsavtaler med fem aktører 

innenfor markedssegmentene næringsmidler, industrielle 

applikasjoner, legemidler og medisinske hjelpemidler, som alle 

er knyttet til vår fremtidige produktportefølje. Selskapet har 

grunn til å tro at disse markedskontaktene vil være med på å 

akselerere kommersialiseringen i nær fremtid.

Laboratorium for Alginor i Victoria

Alginor ASA er for øyeblikket i gang med innkjøring av nytt 

laboratorium i det gamle hovedkontoret til Haaland Rederiet på 

Victoriahjørnet; tidligere privatsykehus, lab og operasjonssaler 

i 3. etg. Investeringen har et budsjett på NOK 4 millioner til 

avansert analyseutstyr og inventar.

Etablering av “Picoline” i Victoria

Det etableres videre en pico prosesslinje i Victoria med et 

budsjett på NOK 1,5 million. Dette er et bioraffineri i miniatyr-

format for  fremstilling av alle ingredienser fra Laminaria 

hyperborea til uttesting hos kunder samt for verifikasjon av 

AORTA til markedsaktører og investors.

Gjennomslag RFF Vestlandet - Forprosjekt

Høsten 2018 fikk Alginor ASA 

gjennomslag i et forprosjekt med 

budsjett NOK 1 million basert 

på to bioaktive ingredienser fra 

stortare. Forprosjektet danner et 

viktig grunnlag for videreføring i 

et fremtidig hovedprosjekt som vil 

lede til en fullstendig verdikjede for prosessering av bioaktive 

ingredienser fra stortare. Forprosjektets hovedmål var å 

fullføre en teknologistudie som har analysert ekstraksjons- og 

rensemetoder, i tillegg til separasjons- og lagringsteknologi for 

de bioaktive ingrediensene

Prosjektet er avsluttet og godkjent i 1. kvartal 2019 og tilhørende 

tilskudd er ubetalt til selskapet.
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Gjennomslag EU SME Phase II

I juli 2018 fikk Alginor ASA gjennomslag 

i EUs Horizon 2020 SME-II. Av 1.658 

søknader som ble sendt inn ved frist 

den 23. mai 2018 var det bare 129 som 

ble kalt inn til Brussel for pitch foran 

ekspertpanelet. Kun 65 av de som ble 

innkalt til Brussel gjorde et stort nok inntrykk til å bli finansiert 

av EU. Blant disse 65 befinner Alginor ASA seg. Dette gir en 

suksessrate under 4 %. Det er å regne som den mest krevende 

søknaden en bedrift kan foreta seg - bedriftenes Champions 

League - og denne gangen sto Alginor på toppen av pallen!

Søknadsprosessen var omfattende og pågikk over en lengre 

periode. Etter tildeling medgikk det også mye ressurser til 

gjennomgang og inngåelse av Grant Agreement med EU. Alginor 

ASA får et kontant tilskudd på €1,94 millioner til gjennomføring av 

forretningsplanen, med total prosjektkostnad på €2,77 millioner.  

Gjennomføringsplanen er identisk med selskapets operative 

strategi og prosjektperioden er over 24 måneder med oppstart 

i september 2018. 

Alginor ASAs SME-prosjekt går ut på å verifisere hele AORTA-

teknologien, fra høsting av råstoff til endelige produkter i 

pulverform i markedet. Prosjektet er delt inn i 7 overordnede 

arbeidspakker med hovedvekt på pilotering, verifisering og tidlig 

kommersialisering. 

Ved veis ende i prosjektet per 3. kvartal 2020,  er 

målsetningen å oppnå full verifikasjon av AORTA-teknologien 

for totalutnyttelse av stortare. En teknologi som vil gi 

grunnlag for en investeringsbeslutning om bygging av et 

eget demonstratoranlegg fortrinnsvis på Haugalandet for 

verifikasjon i industriell skala.

Alginor vil bli tilført bistand gjennom 12 dagers coaching fra 

eksperter innen relevante områder - Karin de Hiep og Stephen 

Brown -  finansiert av EU.  Prosjektleder er Kjetil Øie Kristiansen, 

som vil drive prosjektet fremover i samråd med alle ansatte hos 

Alginor ASA.

Selskapet er godt forberedt på de omfattende rapporteringskrav 

som EU stiller til slike prosjekter og dette er også en bakgrunn 

for  etablering av internrevisjon i Alginor ASA ved Helge Tordahl.

Gjennomslag Innovasjon Norge - Hypomarprosjektet

I oktober 2018 lanserte Alginor ASA sin plan for oppskalering 

av selskapets nye høstemetode – Hypomar. Etter en vellykket 

presentasjon foran et panel bestående av seks eksperter og 

vurdering i Regionalrådet i Innovasjon Norge, ble det anbefalt 

finansiering av Hypomarprosjektet. Prosjektet skal gi et 

investeringsgrunnlag for et høstefartøy - Hypomar Havpilot - 

som skal kunne høste i størrelsesorden 5.000 tonn tare per år. 

I prosjektperioden skal Alginor utføre storskala høsteforsøk 

og studier av havbunn og forekomster av stortare før og 

etter høsting. Råvare og startmaterialer skal prosesseres til 

ferdigprodukter for uttesting. 

Budsjettet er NOK 10 millioner og Alginor ASA ble tildelt NOK 

4,5 millioner i tilskudd gjennom Miljøteknologiordningen som 

administreres av Innovasjon Norge.  Innovasjon Norge utbetalte 

30% av tilskuddet ved gjennomføring av første emisjon på 

NOK 3 millioner i 2019. Videre utbetalinger fra Innovasjon 

Norge forutsetter at Alginor ASA gjennomfører det planlagte 

emisjonsprogram hvor det nå gjenstår NOK 4,5 millioner, ref 

planlagt emisjon av 60.000 aksjer.

 

Etablering av samarbeid med Miljøstiftelsen Bellona

I forbindelse med Alginor ASAs gjennomslag i Innovasjon Norge 

– Miljøteknologiordningen – startet selskapet et samarbeid med 

Miljøstiftelsen Bellona relatert til videreutvikling av vår unike 

høstemetode – Hypomar. 

Miljøstiftelsen Bellona vil skreddersy og lede en RRI-strategi 

(Responsible Research & Innovation) som ivaretar alle 

miljøaspekter fra høsting til produksjon. 

Utover prosjektet vil Miljøstiftelsen Bellona fungere som en 

uavhengig miljøkonsulent for Alginor ASA i utvikling av hele 

verdikjeden. 
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Gjennomslag Nærings-PhD. fra Forskningsrådet

I desember 2018 sendte Alginor inn en søknad om finansiering 

av et doktorgradprosjekt i bedriften, som ble innvilget av 

Forskningsrådet i 2019. Forskningen og doktorgraden 

gjennomføres av vår nye ansatte, Marie Emilie, i tett samarbeid 

med Kjemisk Institutt, Universitetet i Bergen. Prosjektet har 

klar relevans for Alginor ASA og skal ta for seg analyse og 

bioprospektering av polyfenoler fra stortare. 

Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen er ledende på 

prospektering og karakterisering av polyfenoler. De har i tillegg 

topp moderne utstyr som NMR, som er disponible for Alginor 

ASA i samråd med veileder Monica Jordheim og Marie Wekre. 

Prosjektet har en budsjettramme på NOK 8 millioner over 4 år.

Nyansettelser Bringedal og Wekre

Høsten 2018 har Alginor ASA har gjort to nyansettelser; Linn 

Margrethe Bringedal og Marie Emilie Wekre.

Linn Margrethe Bringedal holder for tiden 

på med en mastergrad ved NTNU i Kjemisk 

prosessteknologi. Hun har 6 års erfaring 

fra alginatproduksjon hos DuPont (tidligere 

FMC Biopolymer) der hovedansvaret 

var prosesstyring, kvalitetssikring og 

prosessutvikling ved  GMP-linjen for legemiddelingredienser.

Marie Emilie Wekre har en bachelor i kjemi 

fra Universitetet i Bergen og har nylig avlagt 

mastergraden sin i Kjemi og Analyse ved 

Universitetet i Bergen. Marie Emilie Wekre 

ble ansatt hos Alginor ASA for å bidra til en 

fundamental forståelse av de store problemene knyttet til bruken 

av formalin i dagens tare- og alginatindustri.

Alginor ASA godkjent som lærebedrift

Gjennom en samarbeidsprosess med Rogaland fylkeskommune 

har Alginor ASA nå blitt godkjent som lærebedrift. I all hovedsak 

betyr dette at vi kan ta inn lærlinger innenfor kontor og 

administrasjon. Den første lærlingen var på plass i bedriften i 

tredje kvartal 2018 med Christina Steinnes. 

Forskningssministereren besøkte Alginor ASA

I juni fikk Alginor ASA et meget hyggelig besøk fra Forsknings- 

og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) på vårt kontor 

i Haugesund Sentrum. Både statsråden og toppolitikere i 

Haugesund fikk en bred presentasjon av Alginor ASA og 

statsråden kvitterte med stor inspirasjon til Alginor gjennom 

engasjerte diskusjoner. Havrommet til Norge og totalutnyttelse 

av ressursene er en prioritet, både for Regjeringen og Alginor. 

Selskapet hadde også et engasjerende møte med tre 

representanter fra Stortingets Energi- og Miljøkomite.

Investormemorandum for Alginor ASA

Selskapet har vedtektsfestet børsplan med en fremtidig notering 

av selskapets aksjer på Oslo Børs eller Nasdaq når forholdene 

ligger til rette for det. 

Alginor ASA har utformet et fyldig investormemorandum for 

synliggjøring av strategi og potensial til forretningsideen. Det 

gir en fremstilling av et eksplisitt budsjett i den nærmeste 

3-årsperioden samt en finansiell illustrasjon av en full 

iverksettelse av planene i et 10-års perspektiv. Leseren kan 

kontakte selskapet for tilgang og gjennomgang av dokumentet. 

Selskapets finansielle modell - Integra - gir en detaljert 

fremstilling av “base case scenario” tilrettelagt for verdsettelse 

etter nåverdimetoden.

Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen (VPS).
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Alginor ASA vektlegger en åpen og tillitsfull dialog med sine 

aksjonærer og investorer. 

Alginor ble etablert 24. mars 2014 og ble i 2016 omdannet til et 

allmennaksjeselskap som ledd i langsiktige planer om fremtidig 

finansiering og tilgang til finansmarkedet. 

Aksjene i selskapet er registrert i Verdipapirsentralen og aksjene 

er fritt omsettelige. Selskapet har utarbeidet et «veikart mot 

børs» og tilrettelegger for fremtidig børsnotering av selskapets 

aksjer på Oslo Børs når forholdene ligger til rette for det.

Selskapet tilstreber likebehandling av alle aksjonærer. På tross 

av at selskapet ikke er i et notert marked, vil selskapet søke mot 

en harmonisering og etterfølgelse med anbefalingen fra NUES 

om god eierstyring og selskapsledelse. Eventuelle avvik vil 

lukkes ettersom selskapet nærmer seg børs. 

Ved spørsmål knyttet til investeringer i Alginor, se

www.alginor.no/investors/

Årsregnskap Alginor ASA 2018

Haugesund, 24. juni 2019 
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Årsregnskap Alginor ASA 2018
Resultatregnskap 

Driftsinntekter Note 2018 2017

Annen driftsinntekt 0 0

Driftskostnader

Lønnskostnad 10 756.551 559.152

Avskrivning 45.671 0

Annen driftskostnad 3,9,10,16 2.858.592 1.555.841

Sum driftskostnad 3.660.814 2.114.993

Driftsresultat -3.660.814 -2 .114.993

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt 18.967 2.449

Annen finanskostnad 7 58.834 115.058

Netto finansposter -39.867 -112.609

Ordinært resultat før skattekostnad -3.700.681 -2.227.602

Skattekostnad på ekstraordinære poster 2 0 0

Årsresultat -3.700.681 -2.227.602

Overføringer og disponeringer

Udekket tap -3.700.681 -2.227.602

Sum disponert -3.700.681 -2.227.602
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Årsregnskap Alginor ASA 2018
Balanse pr. 31. desember 2018

Anleggsmidler

Omløpsmidler

Immaterielle eiendeler Note 2018 2017

Forskning og utvikling 6,16 7.749.971 5.100.808

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker 6 291.853 203.135

Sum immaterielle eiendeler 8.041.824 5.303.943

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 15 406.420 0

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l 488.706 104.867

Sum varige driftsmidler 895.126 104.867

  

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 13 220.000 220.000

Sum finansielle anleggsmidler 220.000 220.000

Sum anleggsmidler 9.156.950 5.628.810

Fordringer 2018 2017

Andre fordringer 5, 11 5.681.805 2.572.497

Sum fordringer 5.681.805 2.572.497

  

Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 5.756.756 1.199.274

Sum omløpsmidler 11.438.561 3.771.771

Sum eiendeler 20.595.511 9.400.581
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Årsregnskap Alginor ASA 2018
Balanse pr. 31. desember 2018

Egenkapital

Gjeld

Innskutt egenkapital Note 2018 2017

Aksjekapital 12,14 3.741.600 2.760.100

Overkurs 14 12.287.768 7.458.413

Annen innskutt egenkapital 14 -5.666 -5.666

Sum innskutt egenkapital 16 .023.702 10.212.847

Opptjent egenkapital

Udekket tap -7.493.735 -3.793.054

Sum egenkapital 8.529.967 6.419.793

Annen langsiktig gjeld 2018 2017

Konvertible lån 0 186.550

Gjeld til kredittinstitusjoner 7 1.500.000 1.500.000

Prosjektavsetning SME II 7 6.946.179 0

Sum annen langsiktig gjeld 8.446.180 1.686.550

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 11 1.757.961 511.922

Skyldige offentlige avgifter 381.692 305.827

Annen kortsiktig gjeld 1.479.711 476.489

Sum kortsiktig gjeld 3.619.364 1.294.238

Sum gjeld 12.065.544 2.980.788

Sum egenkapital og gjeld 20.595.511 9.400.581

Turid Thormodsen
Styremedlem

Øyvind Gjerde
Styrets leder

Åse Tveit Samdal
Styremedlem

Kjetil Rein
Styremedlem

Annette Petersen-Øverleir
Styremedlem

Bjørn Bugge
Styremedlem

Haugesund 24. juni 2019

Thorleif Thormodsen
Administrerende direktør
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Årsregnskap Alginor ASA 2018
Kontantstrømoppstilling 01.01-31.12

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Note 2018 2017

Resultat før skattekostnad -3.700.681 -2.227.602

Ordinære avskrivninger 45.671 0

Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld 5 1.246.039 -416.077

Endring i andre tidsavgrensningsposter 7 -2.030.219 -1.157.648

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -4.439.190 -3.801.327

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 15 -835.929 -104.867

Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak 13 0 -220.000

Aktiverte FOU kostnader 6,16 -2.737.883 -1.930.217

Innbetaling av EU midler (SME II) 7, 16 6.946.179 0

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 3.372.367 -2.255.084

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling ved opptak av ny langsiktig gjeld 7 0 1.686.550

Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig gjeld 11 0 -2.195.614

Inn-/tilbakebetalinger av egenkapital 14 5.624.305 7.748.913

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 5.624.305 7.239.849

Netto endring i likvider i året 4.557.482 1.183.438

Kontanter og bankinnskudd per 01.01 1.199.274 15.836

Kontanter og bankinnskudd per. 31.12 4 5.756.756 1.199.274
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Note 1 Regnskapsprinsipper

Selskapsregnskapet avlegges etter norsk regnskapsstandard 
NGAAP (Norwegian Generally Accepted Accounting Rules) 
og i samsvar med Regnskapsloven og prinsipper i NRS (Norsk 
Regnskapsstandard).

Datterselskap/tilknyttet selskap

Datterselskap og tilknyttede selskaper vurderes etter 
kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til 
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært 
nødvendig. Det foretas 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 inntektsføres 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.

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 oppføres 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.

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.

Immaterielle eiendeler

Patenter og teknologi som har begrenset utnyttbar levetid 
og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag for 
avskrivninger. Patenter og teknologi avskrives ikke, men 
uttsettes for en verditesting - såkalt Impairment Test - ved hver 
regnskapsavleggelse.

Offentlige tilskudd

Selskapet følger god regnskapsskikk, NRS nr 4, m.h.t. bokføring 
av offentlige tilskudd, dvs. at tilskuddene bokføres til reduksjon 
av de regnskapsposter de vedrører. Kostnader forbundet med 
forskning og utvikling er i hovedsak balanseført, og kostnadene 
til FoU er hovedsakelig lønnsutgifter og konsulenthonorarer.

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 og dette er ikke balanseført pt av 
forsiktighetshensyn.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte 
metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, 
bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Noter - Årsregnskap Alginor ASA
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Noter - Årsregnskap Alginor ASA
Note 2 Skatt

Årets skattekostnad 
fordeler seg på:

2018 2017

Betalbar skatt 0 0

Endring utsatt skatt 0 0

Årets totale skattekostnad 0 0

Beregning av årets 
skattegrunnlag:

Ordinært resultat før 
skattekostnad

-3.700.681 -2.227.602

Permanente forskjeller -3.362 -1.407.910

Endring i midlertidige forskjeller 2.022.022 1.280.541

Årets skattegrunnlag -1.682.021 -2.354.971

Betalbar skatt i balansen 0 0

Oversikt over midlertidige 
forskjeller

Driftsmidler inkl goodwill -4.617.780 -2.595.758

Sum -4.617.780 -2.595.758

Akkumulert fremførbart 
underskudd før konsernbidrag

- 5.598.080 -3.916.059

Netto midlertidige 
forskjeller pr 31.12

-10.215.860 -6.511.817

Forskjeller som ikke inngår i 
utsatt skatt/-skattefordel

-10.215.860 -6.511.817

Sum 0 0

Utsatt skattefordel 
(22 % i år, 23 % i fjor)

0 0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført.

Note 3 Andre driftskostnader

Revisor

Kostnader til revisor er fordelt som følger:

Andre tjenester utenfor revisjon er i det vesentligste knyttet til 

teknisk bistand regnskap og ligningspapirer. Revisors arbeid 

knyttet til kapitaltransaksjoner/emisjoner for perioden er bokført 

mot selskapets overkursfond.

Styret har foreslått å endre revisor på ordinær generalforsamling 

til KPMG. Bakgrunnen for dette er at KPMG har signatur i 

Haugesund og basert på tidligere samarbeid med selskapets 

regnskapsressurser. Alginor er har vært fornøyd med samarbeidet 

med Ernst & Young og ønsker å benytte revisjonstjenester fra dem 

til separate oppgaver i årene fremover om mulig.

Bankinnskudd 5.756.756 inkluderer avsetning på 

skattetrekkskonto pålydende 207.991

2018 2017

Lovpålagt revisjon 122.469 123.403

Andre attestasjonstjenester 0 10.900

Andre tjenester utenfor revisjon 36.375  10.200

Sum honorar til revisor (ex mva) 158.844 144.503

Note 4 Kontanter og kontantekvivalenter

2018 2017

Bankinnskudd 5.756.756 1.199.274

Kontanter og kontantekvivalenter
i kontantstrømoppstillingen

5.756.756 1.199.274

Note 5 Kundefordringer og andre fordringer

2018 2017 Endring

Andre fordringer 5.681.805 2.572.497 3.109.308

Sum fordringer 5.681.805 2.572.497 3.109.308

Det er ikke avsatt noe beløp til tap på fordringer i 2018.

Til gode SkatteFunn utgjør: NOK 2.090.717 Beløpet blir innbetalt i oktober 2019

Fordring RFF Vest: NOK 1.143.519 Beløpet blir innbetalt i juni 2019, sluttrapport er godkjent

Fordring RFF Vest Fucomed: NOK 104.901 Totalt tilskudd NOK 500.000 er utbetalt i 2019

Fordring Norges Forskningsråd: NOK 1.335.501 Beløpet er innbetalt i sin helhet i 2019

Til gode MVA: NOK 810.785 Beløpet er innbetalt i sin helhet i 2019
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Noter - Årsregnskap Alginor ASA

Immaterielle eiendeler er under utvikling og avskrives ikke da eiendelene er gjenstand for “impairment testing”. 

Utviklingskostnader er nettoført i 2018, etter tilskudd på totalt NOK 2.649.163 etter balanseføring av utviklingskostnader med NOK 
11.045.526, økning i patenter med NOK 88.718 og etter fradrag av henførte tilskudd med NOK 8.307.645. 

Note 6 immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost Utviklings-kostnader Patenter, lisenser o.l Sum

Anskaffelseskost 01.01.18 5.100.808 203.135 5.303.943

Andre anskaffelser - internt utviklet 2.649.163 88.718 2.737.881

Anskaffelseskost 31.12.18 7.749.971 291.853 8.041.824

Prosjektet AORTA

Alginor ASA gjennomfører et flerårig utviklingsprosjekt kalt 

AORTA for bioraffinering av makroalger. Prosjektet har et 

totalbudsjett på NOK 62,5 millioner i perioden fra 2015 - 2021. 

Forretningsmodellen baseres på kommersialisering i egen regi i 

et langt perspektiv. 

Virksomheten drives fra Haraldsgaten 162 og Haraldsgaten 

139 (Victoriahjørnet) i Haugesund. Selskapet vil fremstille en 

unik produktportefølje fra makroalger basert på prinsippet om 

totalutnyttelse (dvs 100 % bruk av biomassens tørrvekt) av 

råstoffets ulike komponenter og med nullutslipp til vann, luft og 

sjø. 

Verditest av immaterielle eiendeler

Balanseført verdi av immateriell eiendel og patenter er NOK 

8.041.824 per 31. desember 2018 basert på en vurdering av 

kriteriene etter NRS 19.

Med diskonteringsrente på 15 % er det fortsatt ikke indikasjon på 

behov for nedskriving. Totalvurdering av selskapets immaterielle 

eiendeler foretatt ved årsslutt tilsier at det ikke er behov for 

nedskrivinger.

Patenter

Aktiverte patenter på NOK 291.853 gjelder utgifter knyttet til 

patentsøknad nr. NO 20171834 og NO 20181459.

Test av tap for verdifall for immaterielle eiendeler i tråd med 

NRS 19

Selskapet har vurdert bruksverdien av eiendelen etter aksepterte 

metoder. Bruksverdi er beregnet ved å neddiskontere forventet 

fremtidig kontantstrøm. De vesentligste input i beregningene er;

• Produktomsetning

• Vekst i omsetning

• Driftskostnader (OPEX)

• Bruttomargin

• Investeringer (CAPEX) i immaterielle eiendeler

• Investeringer i tilhørende materielle eiendeler

• Diskonteringsrente 

• Fremtidig vekst relatert til estimering av terminalverdi 
(omsetning utover den eksplisitte periode)

• Estimat for produktomsetning baseres på gitt produktmix for 

aktuell periode.

Utgangspunkt for beregning er selskapets «Base Case Scenario», 

fremstilt i en helhetlig excel-modell for prosjektet levetid – kalt 

«Integra». Prosjektleder for Integramodellen er Helge Tordahl.

Estimeringsperiode for beregning av verdien av immaterielle 

eiendeler er 5 år med tillegg av terminalverdi etter år 5. 

Terminalverdien er beregnet etter «Gordons formel» ved at siste 

års kontantstrøm (CF) er dividert på avkastningskravet (a) minus 

vekstfaktor til kontantstrømmene (g) fremover; CF/(a – g). 
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Noter - Årsregnskap Alginor ASA
Note 7 Rentebærende kreditter

Denne noten gir informasjon om kontraktsmessige betingelser 

for rentebærende kreditter.

Note 8 Finansielle risikofaktorer

Markedsrisiko

Behovet for Alginor sine produkter er avhengig av etterspørsel 

i det internasjonale ingrediens-markedet. Priser vil variere 

vesentlig fra land til land og kontinent til kontinent. Regulatoriske 

krav vil også påvirke etterspørselen av matvareingredienser. 

Hvis kvaliteten på Alginor sine produkter ikke møter markeds-/

kundekrav, vil etterspørselen for disse produktene forsvinne.

Finansiell risiko

Finansiell risiko består hovedsakelig av renterisiko, valutarisiko, 

kredittrisiko og likviditetsrisiko. Alginor søker kontinuerlig å 

overvåke disse risikofaktorene og aktivt styre risikoen gjennom 

kommersiell drift og finansielle avtaler. Renten på lånene 

er flytende og selskapet er dermed utsatt for en generelle 

renterisiko.  I forhold til den operasjonelle drift har selskapet 

ikke innført spesifikke hedging-strategier og selskapet har ingen 

utestående sikringer av fremtidige transaksjoner pr 31.12.2018.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen i selskapet følges nøye og løpende av styret og 

ledelsen. Styret er opptatt av at likvide reserver må stå i forhold 

til virksomhetens natur og behovet for arbeidskapital kombinert 

med et udekket kapitalbehov til nødvendige investeringer. Styret 

vil løpende tilrettelegge for tilgang til likviditet med særlig fokus 

mot egenkapitalfinansiering.

Langsiktige forpliktelser
Effektiv rentesats: 4,70%

2018 2017

Risikolån Innovasjon Norge 1.500 000 1.500.000

Prosjektavsetning SME-II 6.946 179 0

Sum langsiktig gjeld 8.446 179 1.500.000

   

Kortsiktige forpliktelser
Effektiv rentesats: 5,75%

2018 2017

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0

Sum kortsiktig gjeld 0 0

Likvider - bundne midler 
skattetrekk/trekkrettigheter

2018 2017

Bunde midler til skattetrekk
Rentesats: 0,25% 

207.991 172.529

Kassekreditt
Rentesats: 5,75%

0 0

Risikolån fra Innovasjon Norge er rentefritt i to år, og avdragsfritt 
fram til juni 2021. Zirconia AS har stilt selvskyldnerkausjon for 
lånet overfor Innovasjon Norge og for kassekreditt med limit NOK 
1 million overfor Haugesund Sparebank.

Note 9 

Finansielle og operasjonelle leieavtaler

Finansielle leieavtaler

Selskapet har ingen finansielle leieavtaler per balansedato.

Selskapets kontorfasiliteter og leieavtaler

Alginor har i 2018 anskaffet et selskapskontor i Haraldsgaten 162 

med separat inngang bestående av 2 arbeidsstasjoner, arkiv og WC. 

Seksjonen er i eget eie, inngår som 25/655-part i Sameiet Gullhuset 

i Haugesund og er foreløpig finansiert 100% med egenkapital.

Selskapet leier i kontorer av Zirconia AS for NOK 

25.000 per mnd, nedjustert til NOK 15.000    fra og 

med 1. juli 2019. Selskapet leier i tillegg Victoria-

fasiliteten av Hagland Eiendom for NOK 10.000 per mnd. 

Årlige leiekostnader for 2019 og fremover antas å ligge samlet 

rundt NOK 300.000 inntil selskapet anskaffer egne fasiliteter. 
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Hovedprinsippene for selskapets lederlønninger er som følger

Alginor har definert ledende ansatte som selskapsledelsen 

i Alginor. All avlønning og godtgjørelse i selskapet baseres 

på bruttolønnsprinsippet slik at eventuelle skattemessige 

konsekvenser for ytelser den enkelte mottar er selskapet 

uvedkommende. 

Lønn

Den individuelle lønnsøkning skjer hvert år per 1. januar, basert 

på retningslinjer angitt ovenfor, samt evaluering av siste års 

resultater og ytelser. Selskapet legger vekt på årlige statistikker 

utarbeidet av interesseorganisasjonene Tekna og Econa.

Bonus- og incentivordninger

Ledende ansatte skal kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn 

(bonus). Bonus skal ikke utgjøre mer enn en relativt begrenset 

andel av grunnlønnen og normalt maksimalt 1/3 av brutto 

årslønn og knyttet til oppnåelse av spesifikke mål, og slik at total 

kompensasjon er innenfor gjennomsnittet. Eventuell bonus skal 

fastsettes av styret. Det foreligger derimot ingen bonusavtaler 

pr. 31.12.2018.

Naturalytelser

Ledende ansatte kan innrømmes slike naturalytelser som er 

vanlig for tilsvarende stillinger i Haugesund.

Pensjonsordninger

Selskapet tilbyr ordinær innskuddsbasert pensjon til alle ansatte, 

ledelsen inkludert. Denne utgjør 5 % av ordinær lønn.

Etterlønnsordninger

Administrerende direktør har 6 måneders oppsigelsesfrist og det 

foreligger ingen etterlønnsordning.

Opsjoner

Det er ikke utstedt opsjonsprogram i Alginor ASA, men det er 

utstedt tilsvarende program ved bruk av warrants, se neste 

avsnitt. 

Warrants

Det er utstedt 80.000 warrants fordelt med 15.000 på styret 

og 65.000 på ansatte i Alginor ASA. Warrants gir rett til å kjøpe 

aksjer til NOK 31,25 pr aksje økende med 5% per år, og utløper 

30. juni 2023. For å kunne realisere warrants, må innehaveren 

være ansatt pr 30. juni 2020. CEO har ikke warrants.

Godtgjørelse til styret i 2018:

Selskapet har ikke kostnadsført styrehonorar i 2018. 

Eksterne konsulenter - komplettering av kompetanse

Selskapet har løpende avtaler med 5 konsulenter som dekker 

spesialområder innen regulatorisk/QA, teknologi, engineering, 

salg/markedsføring og økonomisk kontroll. Honoraret varierer 

mellom NOK 825 og NOK 1.000 per time og avtalene kan dekke 

flere år, med oppsigelsestid på 1-3 måneder.

Internalisering av personalressurser og kompetanse

Selskapet avveier løpende behovet for internalisering, det vil 

si ansettelser av eksterne ressurser. I en oppbyggingsperiode 

er det viktig med fleksibilitet i tilgangen hvilket taler for bruk 

av konsulenter. For kritiske funksjoner vil selskapet foretrekke 

ordinære ansettelser.

Pensjonsordninger

Selskapet tilbyr ordinær innskuddsbasert pensjon til alle ansatte, 

ledelsen inkludert. Denne utgjør 5 % av ordinær lønn.

Noter - Årsregnskap Alginor ASA
Note 10 

Ytelser til ansatte samt transaksjoner med nærstående parter

2018 2017

Lønninger og feriepenger 3.456 272 2.175.184

Aktiverte lønnskostnader-prosjekt -3.498 944 -2.139.862

Arbeidsgiveravgift 513.086 333.989

Pensjonskostnader 158.280 107.639 

Andre ytelser 127.857 82.202 

Sum 756.551 559.152

Timefordeling Antall

Administrasjon, prosjekter og mentoring 635

EU prosjekt / Grant Agreement 600

Tilrettelgging av kapitalutvidelser 250

Ledelse og rapporter AORTA-prosjekter 650

Utvikling av Integra-modellen 200

Godtgjørelser til daglig leder 2018 2017

Godtgjørelser (i hele NOK) CEO CEO

Konsulenthonorar 2.350.627 609.309

Lønn og annen godtgjørelse 0 0

Pensjon 0 30.465

Bonus 0 0

Annen godtgjørelse 0 0
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Noter - Årsregnskap Alginor ASA

Honorar og transaksjoner med nærstående parter:

Note 11 Nærstående parter

Identifikasjon av nærstående parter

Selskapets nærstående parter består av:

• Medlemmer av styret og selskapsledelsen

• Aksjonærer

• Direkte/Indirekte eide selskaper

2018 2017

Hypomar AS 63.887 40.199

Oewa AS 25.000 25.000

Alginor Industrial Estate AS -5.000 0

Alginor Biorefinery AS 20.000 0

Sum 103.887 65.199

Kostnadsført 
(ex mva)

Nærstående Rolle i Alginor Type avtale/tjeneste

Zirconia AS    300.000 Thorleif Thormodsen CEO Alginor Husleie

Zirconia AS 2.350.627 Thorleif Thormodsen CEO Alginor Innleid CEO

Innovatech AS    785.600 Kjetil Thormodsen Rein Prosjektingeniør Innleid konsulent

Leverandørgjeld nærstående

2018 2017

Innovatech AS (Kjetil Rein) 0 -26.000

Zirconia AS (Thorleif Thormodsen) -1.337 0

Sum -1.337 -26.000

Note 12 Aksjer, aksjekapital

Aksjekapitalen var NOK 3.741.600 på balansedagen bestående av 

748.320 aksjer hver med pålydende NOK 5 per aksje. Selskapet 

har to aksjeklasser, A-aksjer og B-aksjer. B-aksjene har normal 

stemmerett, men ikke til valg av styre. 

For øvrig er det like rettigheter knyttet til de to aksjeklassene. 

På ordinær generalforsamling i 2019 har styret foreslått å slå 

sammen aksjene til en aksjeklasse med samme rettigheter.

Aksjonær Antall A-aksjer Antall B-aksjer Eierandel Stemmerett

Zirconia AS 271.780 0 36,32 % 67,78 %

Jahatt AS 0 184.000 24,59 % 0,00 %

Validé AS 7.600 38.500 6,16 % 1,90 %

Validé Invest AS 0 36.000 4,81 % 0,00 %

Øyhatt AS 0 32.000 4,28 % 0,00 %

Amar Group AS 20.300 0 2,71 % 5,06 %

Adora AS 20.000 0 2,67 % 4,99 %

Kjetil Thormodsen Rein 15.000 0 2,00 % 3,74 %

Strategic Garden AS 5.060 5.740 1,44 % 1,26 %

Risanger Holding AS 10.140 0 1,36 % 2,53 %

Totalt største aksjonærer 349.880 86,34 % 87,25 %

Andre aksjonærer 51.120 51.080 13,66 % 12,75 %

Totalt vedtatte aksjer pr 31.12.18 401.000 347.320 100 % 100 %

Mellomværende med nærstående

Selskapets 53 aksjonærer med eierposter pr utgangen av 2018 er som følger:
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Nærstående Personer Verv Antall Aksjer Eierandel i %

Zirconia AS Thorleif Thormodsen CEO fra 15. des. 2017 271.780 36,32%

Adora AS Nina Widvey Viseadministrerende   20.000 2,67%

Nina Widvey  Daglig leder i datterselskaper av 
Alginor ASA bortsett fra Oewa AS

   3.580 0,48%

Kjetil Rein Styremedlem, Alginor ASA 15 000 2,00%

Annette Petersen-Øverleir Styremedlem, Alginor ASA   1.540 0,21%

Aksjer eiet av medlemmer i styret, CEO og ledende ansatte pr 31. desember 2018 

Note 13 Investeringer i aksjer

Alle datterselskaper er uten drift, ingen av dem utgjør mer 

enn 1 % av balansesum, egenkapital eller resultat av Alginor 

ASA. Datterselskapene anses både hver for seg og samlet for 

å være av uvesentlig betydning. Det er derfor ikke utarbeidet 

konsernregnskap for regnskapsåret 2018 men dette vil bli aktuelt 

i 2019.

Firma Anskaffelses-
tidspunkt

Forretnings-
kontor

Eier- og 
stemme-andel

Bokført 
egenkapital

Årsresultat 
2018

Bokført verdi

Hypomar AS 20.06.17 Haugesund 100 % -54.638 -12.459 50.000

Oewa AS 20.06.17 Haugesund 100 % -14.312 -21.394 50.000

Alginor Biorefinery AS 22.12.17 Haugesund 100 % 41.362 -12.068 60.000

Alginor Industrial Estate AS 22.12.17 Haugesund 100 % 16.148 - 37.282 60.000

220.000

Note 14 Egenkapital

Aksjekapital Overkurs Annen innskutt 
egenkapital

Annen 
egenkapital

Sum

Egenkapital 01.01.18 2.760.100 7.452.747 -5.666 -3.793.054 6.419.793

Emisjoner 981.500 4.829 355                          -   -    -

Årsresultat             -           -                         - -3.700.681 -3.700.681

Egenkapital 31.12.18 3.741.600 12.282.102                        - -7.493.735 8.529.967

Selskapet gjennomførte i april 2019 en emisjon på 40.000 nye aksjer til emisjonskurs NOK 75,00 med et beløp på NOK 3 millioner.

Driftsløsøre

Kostpris 01.01. 104.867

Årets tilgang 835.929

Årets avgang 0

Kostpris 31.12. 940.796

Akkumulert avskrivning 01.01. 0

Årets avskrivninger -45.671

Akkumulert avskriving 31.12. -45.671

Bokført verdi 31.12. 895.125

Levetid 3-5 år

Note 15 Varige driftsmidler Note 16 Offentlige tilskudd

Selskapet mottar offentlige tilskudd knyttet til forsknings- og 
utviklingsarbeidet i selskapet. Det er i 2018 mottatt NOK 12,68 
millioner i tilskudd relatert til følgende prosjekter:

Beløp

Skattefunn 1.411.182

Regionale Forskningsfond Vestlandet 1.481.481

Forskningsrådet 1.272.499

EU - SME II 8.512.004
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Styrets Årsberetning 2018

Haugesund, 24. juni 2019

Photo by Thomas Bergh 
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Styrets Årsberetning 2018 
1. INNLEDNING

«Alger fra nord» = Alginor! Selskapet tror på en stor fremtid for 
makroalger – tare – basert på den unike råvaren, som har en 
stående biomasse på 100 millioner tonn hvorav ca 60 % er i 
Norge. Makroalger er sterkt i fokus i FoU-miljøet i Norge og EU 
og blir omtalt av Sintef som “det nye oppdrettseventyret» med 
stort potensial.

Alginor søker en strategisk posisjonering i en fremtidig ny 
verdikjede basert på totalutnyttelse av makroalger. Selskapet 
har bygget opp et relevant nettverk mot andre aktører innenfor 
makroalger i Norge og utlandet og har inngått samarbeid med 
hensyn til fremtidig kommersialisering og markedsintroduksjon.

Selskapet gjennomfører og investerer i et teknologisk 
utviklingsprosjekt – AORTA – som omfatter prosess, 
industridesign, utstyrsvalg, fasiliteter og infrastruktur knyttet til 
råstoffbehandling og prosessering av makroalger. Prosjektet 
baseres på Industri 5.0-prinsippene. AORTA skal muliggjøre en 
totalutnyttelse av makroalger med visjon om null-utslipp fra 
produksjon. Investeringen har meget høy oppside gitt vellykket 
gjennomføring av strategi og prosjekter.

2. VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES FRA

Alginor ASA gjennomfører et 7-årig utviklingsprosjekt kalt 
AORTA for bioraffinering av makroalger og en høstemetode 
av stortare kalt Hypomar. Forretningsmodellen baseres på 
kommersialisering i egen regi med vertikal kontroll i verdikjeden 
fra råvare til produkt -  i et langsiktig perspektiv. Virksomheten 
drives pt fra Haraldsgaten 162 og Haraldsgaten 139 
(Victoriahjørnet) i Haugesund.

Omdanning til Allmennaksjeselskap

Selskapet ble, som grunnlag for fremtidig finansiering og tilgang 
til finansmarkedet, omdannet til Allmennaksjeselskapet Alginor 
ASA og dette ble registrert i Foretaksregisteret 19. Januar 2016.

Aksjene i selskapet er registrert i Verdipapirsentralen og aksjene 
er fritt omsettelige. Selskapet har utarbeidet et «veikart mot børs» 
og tilrettelegger for fremtidig børsnotering av selskapets aksjer 
på Oslo Børs når forholdene ligger til rette for det. Selskapet 
vil tilstrebe likebehandling av alle aksjonærer og vil følge 
anbefalingen fra NUES om God eierstyring og selskapsledelse.

Styret og ledelse

Nåværende styre ble valgt på ordinær generalforsamling 29. juni 
2018. Styret består av følgende personer:

• Øyvind Gjerde, styreleder

• Åse Tveit Samdal, styremedlem

• Bjørn Bugge, styremedlem

• Turid Thormodsen, styremedlem

• Kjetil Rein, styremedlem

• Annette Petersen-Øverleir, styremedlem

3. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET

Regnskap og økonomisk styring

Selskapet følger Regnskapsloven for store selskaper 
(Allmennaksjeselskap) og tar sikte på en framtidig overgang til 
IFRS-standarden tentativt i 2020. Anvendte regnskapsprinsipper 
er nærmere omtalt i notene.

Resultat

Årsregnskapet for 2018 viser et resultat på NOK –3.700.681 
mot et resultat på NOK –2.227.602 i 2017. Resultatet er påvirket 
av at utgifter til utviklingsprosjektet AORTA er balanseført og 
offentlige tilskudd er ført som motpost.  

Balanse

Eiendeler
Totale eiendeler var NOK 20.595.511 i 2018 mot NOK 9.400.581 
i 2017.

Anleggsmidler
Totale anleggsmidler var NOK 9.156.950 i 2018 mot NOK 
5.628.810 i 2017.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler inkludert patenter består av identifiserte 
delprosjekter relatert til selskapets utviklingsprosjekt AORTA 
og utgjør NOK 8.041.824 mot NOK 5.303.943 i 2017. Den 
immaterielle eiendel skal brukes av selskapet i egen regi til 
fremstilling av Alginors produktportefølje. Det er mulig å selge 
eiendelen (teknologien) til andre aktører, men dette er ikke i tråd 
med selskapets strategi. Eiendelen har alternative anvendelser 
enn til selskapets hovedformål (totalutnyttelse av makroalger).
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Utsatte skattefordeler
Selskapet har valgt å ikke balanseføre utsatte skattefordeler i 
2018.

Omløpsmidler
Totale omløpsmidler utgjorde NOK 11.438.561 mot  
NOK 3.771.771 i 2017.

Egenkapital og gjeld

Egenkapital
Egenkapitalen ved årsslutt var NOK 8.529.967 (41,4 %) mot 
NOK 6.419.793 i 2017. Aksjekapitalen var NOK 2.760.100 pr. 
31. desember 2017 mens denne er økt til NOK 3.741.600 pr 31. 
desember 2018.

Gjeld
Sum gjeld utgjorde NOK 12.065.544 mot NOK 2.980.788 i 2017. 
Av sum gjeld ved årsslutt, utgjorde konvertible og ansvarlige lån 
i sum NOK 1.500.000.

Finansielle forholdstall

Rentedekningsgrad
Selskapet har ikke ordinær rentebærende gjeld utover en løpende 
kassekreditt som ved fullt opptrekk har en årlig kostnad på ca 
NOK 50.000 i 2018. Rentedekningsgraden har steget i 2018 som 
følge av gjennomførte kapitalutvidelser.

Foretakets likviditetssituasjon
Ved årsslutt var likviditetssituasjonen god, med innskudd  
NOK 5.756.756. Nivå på annen kortsiktig gjeld var NOK 1.479.713 
og offentlige avgifter var NOK 381.692 mens leverandørgjelden 
utgjorde NOK 1.757.961.  

Selskapet har ikke forfall på ordinær gjeld i 2018. Det er tatt 
opp et Startlån fra Innovasjon Norge i 2017 og dette er rente- og 
avdragsfritt frem til 2019.

Likviditeten er forbedret gjennom 2018 ved økt limit til  
NOK 1 million i Haugesund Sparebank, Startlån fra Innovasjon 
Norge (4 år, 2 år rente og avdragsfritt) og offentlige tilskudd fra 
Norges Forskningsråd og Regionalt Forskningsfond med tillegg 
av frisk kapital fra aksjeutvidelser.

Selskapet har som målsetting å besitte likviditet til å dekke 12 
måneders drift uten inntekter (ved børsnotering er det et krav at 
selskapet skal dokumentere 12 måneders likviditet).

Kontantstrøm
Kontantstrømanalysen for 2018 viser en netto endring i likvider på 
NOK 4.557.482. I tillegg kommer ubenyttet trekk på kassekreditt. 
Evnen til egenfinansiering av driften er begrenset i utviklingsfasen 
og avhenger av ekstern tilført kapital fra finansieringsaktiviteter.

Transaksjoner med eiere
Selskapet leier kontorfasiliteter fra hovedaksjonær på en 

leiekontrakt over 5 år. I tillegg er det inngått avtale om løpende 
leveranser av tjenester fra flere aksjonærer på konsulentbasis, 
inntil egne faste ansatte kan utføre samme oppgaver.

Årsresultat og disponering
Selskapets resultat for 2018 overføres til udekket tap.

Innovasjon og utvikling - balanseføring
Utgifter til utviklingsprosjekt AORTA blir balanseført fordi dette 
representerer en klar verdiskapning for selskapet. Utgiftene som 
aktiveres, inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader 
og en andel av fellesutgifter fratrukket akkumulerte tilskudd, 
avskrivninger og tap ved verdifall.

Utgifter til forskningsaktiviteter, som utføres med forventning om 
å oppnå ny vitenskapelig eller teknisk kunnskap og forståelse, 
blir innregnet som kostnader i resultatregnskapet i den perioden 
de påløper.

Selskapet er godt i gang med gjennomføring av sitt hovedprosjekt 
AORTA som skal gå over tidsrommet 2015 – 2020. Prosjektet 
er blant annet finansiert og godkjent i Skattefunn for en andre 
periode fra 2018 – 2021. Prosjektleder er Thorleif Thormodsen.

Norges Forskningsråd via programmet Marinforsk, delfinansierer 
et prosjekt under AORTA med bruttobudsjett NOK 9 millioner 
som avsluttes i juni 2019. Prosjektleder er Henriette Wangen.

Regionalt Forskningsfond har delfinansiert et prosjekt under 
AORTA med bruttobudsjett NOK 6 millioner som avsluttes i  
1. kvartal - 2019. Prosjektleder er Henriette Wangen. Regionalt 
Forskningsfond delfinansierer også et forprosjekt over 6 måneder 
under AORTA med bruttobudsjett NOK 1 million. Prosjektleder er 
Georg Kopplin.

Innovasjon Norge delfinansierer prosjektet Hypomar under 
AORTA med bruttobudsjett NOK 10 millioner som går over 
tidsrommet 2018-2020. Prosjektleder er Nina Widvey.

EU Horizon 2020 delfinansierer et prosjekt under AORTA med 
bruttobudsjett NOK 27 millioner som går over tidsrommet 2018-
2020. Prosjektleder er Kjetil Kristiansen.

Selskapet balansefører som nevnt netto utviklingskostnader 
(etter tilskudd) relatert til AORTA-prosjektet basert på følgende 
kriterier etter regnskapsstandarden IAS 38.57:

a) De tekniske forutsetninger er oppfylt for å fullføre AORTA med 
sikte på at teknologien vil bli tilgjengelig for intern bruk.

b) Selskapet har til hensikt å fullføre AORTA og ta teknologien i 
bruk i egen virksomhet.

c) Selskapet besitter evnen til å ta AORTA i intern bruk.

d) Det er overveiende sannsynlig at AORTA-prosjektet vil gi 
inntekter til selskapet i fremtiden.
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e) Selskapet har de organisatoriske, tekniske og finansielle 
ressurser kombinert med finansiell strategi som kreves for å 
fullføre utviklingen og ta den immaterielle eiendelen i bruk.

f) Gjennomføring av prosjektregnskap i eget regnskapssystem 
(Tripletex) og regnskapsavdeling i samarbeid med ekstern 
regnskapsfører har selskapet evnen til på en pålitelig måte å 
måle prosjektutgiftene til enhver tid som er henførbare på den 
immaterielle eiendelen mens den er under utvikling.

Punkt e) i ovenfornevnte kriterier er av særskilt viktighet og 
utdypes noe nærmere her. Selskapet har etablert en effektiv 
organisasjon med en god prosjektledelse for gjennomføring 
av prosjektet. Organisasjonen har klart å få gjennomslag i 
alle eksterne søknadsprosesser samtidig som prosjektet er 
drevet fremover i tråd med fremdriftsplan. Alle fasiliteter som 
kreves for teknisk gjennomføring er anskaffet enten i egen 
regi eller hos samarbeidspartner, inkludert tilgang til spesifikke 
råstoffraksjoner av makroalger.

AORTA har et totalbudsjett på i overkant av NOK 62,5 millioner, i 
perioden 2015 til 2021 hvorav størrelsesorden NOK 22,3 millioner 
allerede er gjennomført. Budsjettet i 2019 er NOK 12,9 millioner 
som gir en prosjektoppnåelse på ca 56 % av total plan. Ved en 
kombinert finansiell strategi, er AORTA-prosjektene nå finansiert 
frem til 2021 ved kapitalutvidelser og inntil 70 % offentlig 
prosjektfinansiering.  Selskapet forventer at sum balanseføring 
av utviklingsprosjektet vil akkumuleres til størrelsesorden NOK 
14,3 millioner i år 2021 etter fradrag for tilskudd.

Selskapet har utformet en detaljert redegjørelse vedrørende 
balanseføring av AORTA i samsvar med IAS 38.57 som inneholder 
konfidensiell informasjon. Selskapet vurderer den samlede 
sannsynligheten for teknologisk og kommersiell suksess til 
å overstige 50 %. Styret og ledelsen har besluttet å fullføre 
prosjektet innenfor perioden 2019-2021. På denne bakgrunn har 
selskapet balanseført utviklingskostnader til AORTA inkludert 
patenter med NOK 8.041.824.

Forretningsmodell og kommersialisering
Forretningsmodellen innebærer å fullt ut ta eiendelen 
(innovasjonen, teknologien) i egen bruk og det er flere alternative 
scenarier for å realisere potensialet.

AORTA-prosjektet danner grunnlag for ulike investeringsvalg i 
rekkefølge; a) etablering av ekstern produksjon i tidlig fase (SME), 
b) etablering av eget pilotanlegg (Alginorpiloten), c) etablering 
av en større demonstrator (“Flagship”) og senere ekspansjon til 
industrielt anlegg i full skala.

Et alternativ til valgte forretningsmodell vil være å selge hele eller 
deler av teknologien til andre aktører eller anvende teknologien på 
andre typer biomarine råvarer. Selskapet vurderer salgsverdien til 
å ligge høyere enn balanseført immateriell eiendel, men dette er 
ikke en aktuell problemstilling.

4. ØVRIGE REDEGJØRELSER I SAMSVAR MED 
REGNSKAPSLOVEN

Redegjørelse om fortsatt drift og årsregnskapet 2018 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at 
forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen 
av regnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende 
bilde av Alginor ASA sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat. Selskapet er i 2019 i sitt femte fulle driftsår.

Redegjørelse om foretaksstyring
I samsvar med Regnskapslovens § 3-3b. bekreftes det at 
selskapet har integrert Prinsipper for God Eierstyring og 
Foretaksledelse (Corporate Governance), som skal gjøres 
tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Redegjørelse om avlønning av ledende ansatte
I samsvar med Regnskapslovens § 7-31b. har selskapet utformet 
en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte, jf. Allmennaksjeloven § 6-16a. Dette er nærmere 
omtalt i notene.

5. RISIKOFAKTORER

Selskapet står som et selskap i utviklingsfasen eksponert 
overfor en rekke risikoaspekter, og noen av disse er utenfor 
selskapets kontroll. Disse kan grupperes som virksomhetsrisiko, 
teknologisk og prosjektrisiko, regulatorisk risiko, markedsrisiko, 
og finansielle risikofaktorer.

Overordnede risikofaktorer

Virksomhetsrisiko
Alginor gjennomfører en krevende strategi med tilhørende 
kapitalbehov samtidig som oppbygging av styringssystemer og 
verdikjeden krever ressurser. Mange tiltak skal gjennomføres 
samtidig som selskapet opprettholder god strategisk kontroll og 
operativt fokus på virksomheten.

Denne risikoen innebærer at eksplisitte finansielle prognoser i 
perioder kan bli preget av relativt høy usikkerhet og volatilitet i 
det korte tidsintervallet. Årsaker kan være faren for utsettelser 
i prosjektfremdrift grunnet for eksempel forsinket finansiering, 
tekniske og regulatoriske utfordringer eller undervurdering av 
ressursbruk i forhold til oppgavenes art og omfang.

Teknologisk- og prosjektmessig risiko
Alginor fremstiller unike og innovative produkter som andre ikke 
kan fremstille gitt infrastruktur, råvaretilgang og teknologiske 
løsninger. Anvendelse av nye prinsipper i prosess og produksjon 
kan innebære stor risiko knyttet til utsettelser, tap av produkt 
under pilotforsøk, høye produksjonskostnader og lignende. 
Styret tror denne risiko vil gjelde for alle aktører som vil satse 
mot samme markedssegmenter som Alginor.
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Finansieringsrisiko
Alginor fremstiller unike og innovative produkter som er vanskelig 
for andre produsenter å kunne fremstille gitt infrastruktur, 
råvaretilgang og teknologiske løsninger. Anvendelse av nye 
prinsipper i prosess og produksjon kan innebære stor risiko 
knyttet til utsettelser og tap av produkt under pilotforsøk.

Markedsrisiko og konkurranse

Priser, produksjon og markedsstørrelse
Selskapet har anskaffet internasjonale markedsrapporter for alle 
de viktigste produktene i porteføljen og vi har etablert en god 
oversikt over priser, volumer, produksjon og markedsstørrelse 
for Alginors produktportefølje. Vi forventer stabil vekst i 
produktpriser, økende priser på villfanget råstoff men synkende 
priser på dyrket råstoff ettersom næringen utvikler seg videre.

Konkurranse
Grunnet innovasjonens høye verdipotensial, forventer selskapet 
konkurranse fra eksisterende og nye aktører i tiden fremover. 
Selskapet overvåker kontinuerlig disse forhold.

Regulatorisk risiko
Mattilsynet er utøvende organ i Norge for godkjenning 
av virksomhet innenfor fôr- og næringsmiddelindustri. 
Legemiddelverket er utøvende organ for tilvirkningstillatelse 
for produksjon av legemiddelingredienser (API: Active 
Pharmaceutical Ingredients).

Operasjonelle risikofaktorer

Volatilitet i driftsresultater
Driftsresultatene vil være predikable de neste to-tre årene. Større 
volatilitet forventes ettersom selskapet går inn i en ordinær 
kommersialiseringsfase etter avslutning av SME-prosjektet.

Nøkkelpersonell
Organisasjonen avhenger av nøkkelpersonell med opparbeidet 
kompetanse innenfor det relevante området. Nøkkelpersoner er 
tildelt warrants i selskapet knyttet til fortsatt ansettelse.

Ikke identifisert risiko
Som følge av virksomhetens karakter med anvendelse av 
disruptiv teknologi og innovative løsninger, må aktørene forvente 
å møte risikofaktorer som ikke lar seg identifisere pt.

Patenter
Utøvelse av virksomheten betinger «freedom to operate» 
i forhold til gjeldende IPR/patenter som innehas av andre 
aktører. Selskapet har utført en patentkartlegging som foreløpig 
konkluderer med “Freedom to Operate”.

Tilgang på råvarer
Råstoffkvalitet og - tilgang er en kritisk risikofaktor med hensyn 
til mengde. Tilgangen påvirkes av regulatoriske forhold. Sikring 
av råstofftilgang innebærer etablering av egen høsting med 
tillatelse fra Fiskeridirektoratet som gir “Freedom to Access”.

Kommersialisering
Selskapet planlegger nøye den kommende kommersialisering 
av selskapets virksomhet, teknologi og produktportefølje. Initiell 
markedsføring og introduksjon av produkter vil skje gradvis 
i første omgang mot et begrenset kundeutvalg, senere mot 
bredere kundegrupper med en økende produktportefølje over tid 
(fase-inndelt).

Avhengighet av strategiske partnerskap
Selskapets utviklingsprosjekter gjennomføres i nært samarbeid 
med strategiske partnere, basert på konsortieavtaler o.a. I tillegg 
inngår selskapet avtaler med andre selskaper og aktører som er 
viktige for dem fremtidige suksess.

Håndtering av vekst
Selskapet vokser i omfang, med en større organisasjon 
kombinert med at den planlagte etablering av produksjon og 
kommersialisering nærmer seg. Dette krever gode rutiner, 
strategisk konsensus og et stramt operativt fokus. Selskapet 
oppdaterer handlingsplanen skriftlig på jevnlig basis.

Finansielle risikofaktorer

Finansiell risiko
Finansiell risiko består hovedsakelig av renterisiko, valutarisiko, 
kredittrisiko og likviditetsrisiko.

Renterisiko
Selskapets renterisiko er meget begrenset ettersom selskapet pt 
har et rentefritt lån fra Innovasjon Norge og forventer et lavt trekk 
på selskapets kassekreditt gjennom året.

Valutarisiko
Alginor har den vesentlige del av sine inntekter i NOK. I forhold 
til den operasjonelle drift har selskapet ikke innført spesifikke 
hedging-strategier.

Kredittrisiko
Selskapet vil selge sine produkter hovedsakelig til større 
næringsmiddelselskaper og til distributører basert på et 
samarbeidsforhold. I de nærmeste årene vil den overveiende 
delen av kredittrisiko være bestemt av offentlige aktører og 
følgelig være lav.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisikoen i selskapet følges nøye og løpende av styret 
og ledelsen. Styret vil tilrettelegge for tilgang til likviditet med 
særlig fokus mot egenkapitalfinansiering.

Finansiering
Selskapets eksisterende utviklingsprosjekter de neste to-
tre årene er i praksis finansiert via offentlige tilskudd og 
egenfinansiering. Foretaket vil imidlertid øke virksomheten 
utover pågående utviklingsprosjekt, hvilket vil kreve ytterligere 
egenkapital og finansiering.
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6. ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ

Driftsfunksjonen i selskapet ivaretas gjennom 10 fast ansatte 
og innleid konsulentbistand fra 5 fagpersoner der dette er 
nødvendig. Det er utført i overkant av 10 årsverk i 2018. Det 
forventes at antall ansatte vil være stabilt gjennom 2019.

Selskapet har et godt arbeidsmiljø. Det har vært registrert 
sykefravær i 2018 på totalt 20 dager. Alginor er godkjent som IA-
bedrift og selskapet har et nært samarbeid med NAV Haugesund. 
Selskapet er nylig godkjent som offentlig lærlingbedrift og tar 
sikte på opptak av 1-2 lærlinger innen kontorfag og IT.

Likestilling og diskriminering

Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full 
likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet vil i fremtiden 
søke å øke andelen av kvinner som besitter posisjoner i 
selskapet. Alginor skal være rettferdig i alle aspekter av sin rolle 
som arbeidsgiver. 

Alle ansatte og søkere vil bli vist like muligheter uavhengig av rase, 
kjønn, alder, farge, avstamming, seksuell orientering, nasjonalitet, 
sivilstand, funksjonsfriskhet eller minoritetsbakgrunn. Valget 
av personell ved ansettelser eller forfremmelser er basert på 
faktorer som utdannelse, erfaring, beviste egenskaper, initiativ, 
lojalitet, samarbeidsvilje, tilgjengelighet og vekstpotensial. 
Alginor søker balanse mellom kjønnene ved nyansettelse.

Miljørapportering
Selskapet utøver pt ikke egen produksjon og forurenser ikke 
det ytre miljø. I fremtiden vil selskapet utarbeide løpende 
miljørapporter knyttet til egen produksjon og virksomhet. 
Selskapet forventer økende fremtidige miljøkrav.

Samfunnsansvar og ytre miljø
Foretaket har store ambisjoner og mål på miljøområdet med 
visjon om null-utslipp fra produksjon og en bærekraftig høsting 
av råvarer.

Advisory Board – Rådgivende Komité & Konsulenter
For å styrke selskapets organisasjon med hensyn til ressurser, 
kompetanse og nettverk, er det etablert en rådgivende komité 
som arbeider etter avtale med selskapet sammen med flere 
konsulenter innenfor relevante fagområder.

7. HENDELSER ETTER ÅRETS UTGANG

I løpet av første kvartal 2019, har selskapet etablert et moderne 
laboratorium for utføring av alle avanserte analyser i egen regi. 
Laboratoriet er bygget opp med utstyr og systemer som gjør 
selskapet i stand til å gjøre fullstendige analyser av produktene. 

Selskapet har under oppbygging en såkalt picolinje - et 
bioraffineri i miniatur - i Victoria. Den etableres under ISO22000 
og ISO13485 standardene. Dette gir selskapet anledning til å 

synliggjøre AORTA-teknologien og selskapets produktspekter 
overfor kunder, samarbeidspartnere og investorer.

Basert på en godkjent forstudie kalt Fucomed (fucoidan og 
fucoxanthin) til ca NOK 1 million, delfinansiert gjennom Regionalt 
Forskningsfond, arbeider selskapet med utforming av søknad til 
gjennomføring av hovedprosjekt for videre utvikling av Fucomed 
produkter og applikasjoner gjennom Regionalt Forskningsråd og 
Eurostars.  

Selskapet har kommet godt igang med Hypomar-prosjektet 
i samarbeidet med Bellona hvor det er avholdt flere møter, 
befaringer og oppdateringer mellom partene. 

Bellona viser stort engasjement for selskapets prosjekter, 
naturligvis med hovedfokus på bærekraftig og naturvennlig 
høsting, produksjon og totalutnyttelse av Norges unike 
råstoffbase i verdenssammenheng mht kvalitet og størrelsen 
på biomassen. Bellona er også engasjert i storskala-forsøk med 
dyrking av sukkertare i samarbeid med Austevoll ASA gjennom 
selskapet Ocean Forest AS. 

For andre gang, har Alginor gjennomført et symposium over 2 
dager med fokus på utviklingen av AORTA og planlegging av 
kommersialisering av resultatene. Denne gang deltok våre to 
EU-eksperter, Karin de Hiep og Stephen Brown, som ga verdifulle 
innspill til status og videre gjennomføring av SME-prosjektet.

Selskapet gjennomførte i april en emisjon på 40.000 nye aksjer 
til emisjonskurs NOK 75,00. Emisjonsbeløp på NOK 3.000.000 
samt nye aksjer ble registrert i VPS 12. april 2019. Kapitalisert 
verdi på selskapet ex post tilsvarende NOK 59,1 millioner.

Styret har besluttet å iverksette neste transje på 60.000 aksjer til 
emisjonskurs NOK 75,00 totalt NOK 4,5 millioner tentativt etter 
sommerferien 2019, men det er anledning til å plassere denne 
mot investors når som helst etter 1 juli. Med dette vil selskapet 
oppfylle vedtatt emisjonsplan for 2019. 

For å tilrettelegge aksjene for en fremtidig børsnotering, har styret 
foreslått at A- og B-aksjer slås sammen til en aksjeklasse på 
ordinær generalforsamling. I denne sammenheng foreslår styret 
videre at den eksisterende styrefullmakten til kapitalutvidelser 
erstattes med en ny styrefullmakt gjeldende i to år basert på en 
felles aksjeklasse. 

Styret foreslår også å tildele 7.500 warrants hver til hhv Linn 
Margrethe Bringedal og Marie Emilie Wekre på linje med øvrige 
faste ansatte, samt inkludere Kjetil Rein med 5.000 warrants 
da han vil bli ansatt i selskapet. Etter dette er det utstedt total 
100.000 warrants.

Den 17. mai ble patent på høstemetode med selskapets 
egenutviklede høste- og separasjonsmekanisme innvilget av 
Patentstyret. Selskapet planlegger å innlevere ytterligere tre 
patentsøknader relatert til prosessteknologi innen kort tid.
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Turid Thormodsen
Styremedlem

Øyvind Gjerde
Styrets leder

Åse Tveit Samdal
Styremedlem

Kjetil Rein
Styremedlem

Annette Petersen-Øverleir
Styremedlem

Bjørn Bugge
Styremedlem

Fremtidsutsikter
De største teknologiske utfordringer er langt på vei løst. Dette 

gir et unikt utgangspunkt for etablering av produksjon basert 

på AORTA-plattformen og Hypomarmetoden som bryter 

fundamentalt med dagens praksis.

Selskapet går derfor nå over i en aktiv kommersialiseringsfase 

og har i den forbindelse gjort en grundig analyse av mulighetene 

for testing og produksjon av utvalgte ingredienser i allerede 

eksisterende pilotanlegg. Ekstern produksjon er et viktig element 

i den tidlige fasen, men dessverre er det ingen anlegg som fullt 

ut kan utnytte potensialet i AORTA-teknologien grunnet ulike 

mangler ved de aktuelle eksterne pilotfasilitetene.

Selskapet har derfor startet prosessen med å utvikle  en fasilitet 

som skal samle Alginors administrasjon, utvikling,  salg og 

markedsføring, laboratorium, minimodell bioraffineri samt en ny 

enhet for produksjon av de første to ingredienser (Super G og 

Fucomed) under legemiddelstandarden. “Alginorpiloten” skal 

fortrinnsvis etableres på egen tomt, som skal anskaffes og eies 

gjennom datterselskapet Alginor Industrial Estate AS. 

Styret vurderer Selskapets fremtidsutsikter som meget lovende.

Haugesund, 24. juni 2019

Thorleif Thormodsen
Administrerende direktør
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Brussels,

Certificate delivered by the European Commission,
as the institution managing Horizon 2020,

the EU Framework Programme for Research and Innovation 2014-2020

The project proposal 822693, AORTA 2

Alginor's Ocean Refining Total utilisation Application

Submitted under the Horizon 2020’s SME instrument phase 2
call H2020-EIC-SMEInst-2018-2020 (H2020-SMEInst-2018-2020-2) of 14 March 2018

in the area of EIC-SMEInst-2018-2020

SME instrument
by

ALGINOR ASA
HARALDSGATA 162
5525 HAUGESUND

Norway

following evaluation by an international panel of independent experts

WAS SCORED AS A HIGH-QUALITY PROJECT PROPOSAL
IN A HIGHLY COMPETITIVE EVALUATION PROCESS*

This proposal is recommended for funding by other sources since Horizon 2020 resources 
available for this specific Call were already allocated following a competitive ranking.

* This means passing all stringent Horizon 2020 assessment thresholds for the 3 award criteria
(excellence, impact, quality and efficiency of implementation) required to receive funding from the EU budget Horizon 2020.

Corina Cretu,
Commissioner for
Regional Policy

Carlos Moedas
Commissioner for Research

Science and Innovation

13/04/2018
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