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CONDALIGN AS

ÅRSBERETNING 2021
Utarbeidet i samsvar med kravene i regnskapsloven § 3-3

Om selskapet og virksomheten
CondAlign AS utvikler og fremstiller avanserte plastfilmer som kan lede elektrisitet, varme og gass. Teknologien er
patentert og eies av firmaet selv. Selskapet ble stiftet 29. september 2010 og er lokalisert på Løren i Oslo.
Selskapet har basis i forskning fra Institutt for Energiteknikk (IFE) på Kjeller. Siden «proof of concept» i 2013 er det lagt
ned betydelige ressurser i forskning og utvikling. Selskapet legger også betydelig ressurser i beskyttelse av teknologien
og patenterer fortløpende ny teknologi. Selskapet har 43 patenter i 9 patentfamilier i tillegg til 14 søknader innenfor
ytterligere 3 patentfamilier.
Selskapet har en forretningsmodell bygget på lisensiering av teknologien til kunder som produserer og selger
produkter muliggjort av Selskapets teknologi. Kundene utvikler, med støtte fra CondAlign, produkter som tas til
markedet. Selskapet tar betalt underveis i utvikling av produkter. Selskapet har intern produksjonskapasitet som
brukes til utvikling og som fremover også vil benyttes til små-skala produksjon. En slik små-skala produksjon vil kreve
ytterligere ressurser til utvikling av utstyr, prosess og kvalitetssystem.
Selskapet jobber også med
produksjonsbedrifter for å tilrettelegge for kontraktproduksjon av industrielle volumer av produkter utviklet og
markedsført av CondAlign.
Selskapet opplever fortsatt stor interesse for teknologien og har betydelig antall henvendelser fra store og små
selskaper internasjonalt. CondAlign-teknologien har potensiale til å bli sentral i elektrisk ledende komponenter til bruk
i flatskjermer, forbrukerelektronikk, og som termiske ledende materialer for kjøling av batteripakken i elbiler og annen
elektronikk. Selskapet gjør kontinuerlig evalueringsstudier innen elektronikk og området for termisk ledende
materialer. Det pågår diskusjoner om potensielle lisensavtaler med flere kunder. Parallelt er det betydelig interesse
fra aktører som ønsker leveranse av CondAlign sine ferdigproduserte varer.
Covid-19 pandemien har påvirket Selskapet også gjennom 2021. Det har vært utfordringer knyttet til mulighet for å
reise, utstrakt bruk av hjemmekontor, samt utfordringer med leveranser og eksternt samarbeid. Dette har påvirket
fremdriften i flere prosjekter.
CondAlign Capture As ble etablert i 2020 for å fokusere på utvikling av membraner til bruk i gass-seperasjon.
Utviklingen av dette området har i stor grad basert seg på et samarbeidsprosjekt med NTNU og SINTEF som ble
avsluttet i 2021. På tross av lovende resultater har CondAlign av ressurshensyn valgt å ikke prioritere denne satsningen
i det korte bildet og heller fokusere på kommersielle prosesser med kortere ledetid.
Selskapets stilling og resultat
CondAlign AS har i 2021 lagt ned betydelige ressurser i videreutvikling og markedsføring av selskapets teknologi.
Selskapet har finansiert driften med egenkapital og støtte fra offentlige midler.
Det er i 2021 inntekter på NOK 467 379 fra kommersielle utviklingsprosjekter.
Årsresultatet i 2020 var et underskudd på NOK 10 296 498 mens årsresultatet i 2021 viser et underskudd på NOK
22 065 342 som foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital på NOK 22 065 342. Økningen i underskudd fra
2020 til 2021 skyldes den planlagte oppskaleringen av Selskapets aktivitet som har økt antall ansatte og de totale
kostnadene.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Egenkapitalen pr. 31.12.2021 var NOK 49 330 701. Selskapet hadde pr 31.12.2021 NOK 2 620 000 i konvertibel gjeld
av en totalkapital på NOK 66 453 512.
Selskapet finner det forsvarlig å balanseføre FoU-kostnader knyttet til videreutvikling siden teknologiutviklingen og
markedsmulighetene er svært lovende. Gjennom året er det netto balanseført kostnader til FoU for NOK 2 832 068
etter reduksjon som følge av offentlige tilskudd til utviklingsprosjekter på NOK 2 325 507 og SkatteFUNN på NOK 2 363
028. Selskapet har videre aktivert investeringer i maskiner og Inventar NOK 3 239 877 gjennom året.
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Årsregnskapet for 2021 er utarbeidet under forutsetning av fortsatt drift. Selskapets finansielle posisjon er sikret
gjennom en betydelig kontantbeholdning og egenkapital, samt offentlig støtte. Det forventes betydelig investering i
utvikling også i 2022 i kommersialisering av produkter bygget på Selskapets teknologi. Selskapet har tilstrekkelig
likviditet til å gjennomføre styregodkjente planer for videreutvikling og kommersialisering for minimum de neste 12
måneder. Det bekreftes herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
De primære markedsrisikoene i for CondAlign inkluderer at man ikke lykkes med produktutvikling og
kommersialisering av teknologien eller at konkurrerende eller alternativ teknologi blir tilgjengelig. Annen risiko
inkluderer at Selskapet ikke oppnår nødvendige inntekter eller får tilgang på kapital som kan være nødvendig i en fase
hvor Selskapet har begrenset med inntekter. Selskapets kunder er internasjonale selskap som det ikke knytter seg
kjent kredittrisiko til. Selskapet er valutaeksponert siden avtaler oftest inngås i euro eller dollar, men denne vurderes
som begrenset og eksponeringen sikres foreløpig ikke.
CondAlign har tegnet styreansvarsforsikring for Selskapet. Forsikringen dekker styrets og daglig leders rettslige
personlige erstatningsansvar for ren formueskade som forårsakes ved utførelsen av vervet.
Ansatte
CondAlign AS hadde pr. 31.12.2021 13 ansatte, hvorav fire kvinner. Styret består av fem menn og en kvinne. Styret har
ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med
hensyn til likestilling. Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er godt. Det har ikke vært skader eller ulykker, og
sykefraværet har vært moderat i 2021. Det er planlagt en styrking av virksomheten fremover, med rekruttering av
ressurser innenfor teknologi og produksjon.
Miljø
Styret anser at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø av noen betydning. Det er innført kildesortering.
Selskapet har en teknologi som har potensiale til å utvikle produkter med et positivt fotavtrykk på miljøet. Produkter
produsert med CondAlign teknologien vil kunne ha mer effektiv bruk av knappe ressurser, samt redusere avfall i
produksjon grunnet gjenbrukbarhet.
Hendelser etter balansedagen
Etter regnskapsårets utgang forfalt Selskapets resterende konvertible lån og tegningsretter. Etter forfallet har
Selskapet ingen konvertible lån utestående og det ble utstedt 189 225 nye aksjer.

Oslo, 22 april 2022

Bjørn Henry Maarud
Daglig leder

Torkjell Nilsen
Styremedlem

Jo Uthus
Styreleder

Rune
SørumStyremedlem

Leif Rune Rinnan
Styremedlem

Rita Glenne
Styremedlem
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Resultatregnskap
CondAlign AS

Driftsinntekter og driftskostnader

2021

2020

Salgsinntekt

467 379

772 016

Sum driftsinntekter

467 379

772 016

3

-6 467 926

-7 184 362

Endring beholdning egentilvirkede anleggsmidler
Lønnskostnad

Note

2

13 321 832

7 022 003

1, 3

5 571 335

3 788 267

2

8 555 090

6 412 926

20 980 331

10 038 834

-20 512 952

-9 266 818

Annen renteinntekt

108 498

14 503

Annen finansinntekt

29 301

31 709

1 153 044

1 066 773

537 144

9 118

-1 552 390

-1 029 680

-22 065 342

-10 296 498

0

0

-22 065 342

-10 296 498

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader

Annen rentekostnad

9

Annen finanskostnad

Sum finansposter
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat

5

Årsresultat
Overføringer
Overført til udekket tap
Overført fra overkurs
Sum overføringer

CondAlign AS

7

0

-10 296 498

-22 065 342

0

-22 065 342

-10 296 498

Side 2
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Balanse
CondAlign AS

Eiendeler

Note

2021

2020

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler
Utvikling

3

8 166 462

8 571 633

Konsesjoner, patenter o.l.

3

3 965 975

3 558 612

12 132 437

12 130 245

Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Leasede maskiner

4

6 185 996

7 331 220

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

4

3 028 698

625 527

Sum varige driftsmidler

11

9 214 695

7 956 747

Investeringer i datterselskap

30 000

30 000

Sum finansielle anleggsmidler

30 000

30 000

21 377 131

20 116 992

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer

11

99 888

0

Andre kortsiktige fordringer

6

4 489 470

1 947 579

4 589 358

1 947 579

40 487 023

268 748

Sum omløpsmidler

45 076 381

2 216 327

Sum eiendeler

66 453 512

22 333 319

Sum fordringer

Bankinnskudd, kontanter o.l.

CondAlign AS

8

Side 3
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Balanse
CondAlign AS

Egenkapital og gjeld

Note

2021

2020

Innskutt egenkapital
Aksjekapital

7

1 362 078

893 049

Ikke registrert kapitalforhøyelse

7

3 153 750

3 173 403

Overkurs

7

44 814 873

0

49 330 701

4 066 452

0

-5 824 159

0

-5 824 159

49 330 701

-1 757 707

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Udekket tap

7

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Konvertible lån

9

2 620 000

4 120 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

9, 11

2 326 166

3 033 343

Øvrig langsiktig gjeld

9, 10

4 988 593

7 331 220

9 934 760

14 484 563

400 000

4 173 082

2 171 939

2 326 124

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner

9, 11

Leverandørgjeld
Betalbar skatt

5

0

0

869 045

419 726

3 747 067

2 687 530

7 188 051

9 606 463

Sum gjeld

17 122 811

24 091 026

Sum egenkapital og gjeld

66 453 512

22 333 319

Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

10

Sum kortsiktig gjeld

Oslo, 22.04.2022
Styret i CondAlign AS

Bjørn Henry Maarud

Rita Glenne

Leif Rune Rinnan

Torkjell Johan Nilsen

daglig leder

styremedlem

styremedlem

styremedlem

CondAlign AS

Rune Sørum

Jo Uthus

styremedlem

styreleder

Side 4
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Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak,
med mindre noe annet er angitt. Det er gitt noteopplysninger utover kravet som gjelder for små foretak.
Driftsinntekter
Selskapet har en forretningsmodell bygget på utlisensiering av teknologien til kunder som skal produsere og
selge produkter muliggjort av Selskapets teknologi. Videre leverer Selskapet tjenester i form prosjekt og
utviklingsbistand til kunder og tar betalt for dette. Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på
leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres ved oppnådde milepæler og sluttleveranser. Selskapet har i
2021 ikke hatt inntekter fra utlisensiering av teknologien. I 2021 har Selskapet inntekter fra tjenester knyttet til
utviklingsprosjekter for kunder som har blitt inntektsført ved oppnåelse av definerte milepæler.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes
til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdi's prinsipp).

Utvikling
Selskapet utvikler, lisensierer og selger teknologi for fremstilling av avanserte plastfilmer som kan lede
elektrisitet, varme og gass. Teknologien er patentert og eies av firmaet selv. Utgifter til utvikling balanseføres
i den grad det kan måles pålitelig og det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av
en identifiserbar immaterielle eiendel. Selskapet kostnadsfører faste tilvirkningskostnader. Det vesentligste av
balanseført utvikling er derfor personalkostnader og kostnader knyttet til underleverandører som er direkte
relatert til utviklingsprosjekt. Balanseført utvikling avskrives lineært over økonomisk levetid. Selskapet
definerer det overveiende av sitt utviklingsarbeid som utvikling for fremtidig salg og/eller lisensiering av sin
kjerneteknologi.

Offentlig tilskudd
Selskapet søker årlig om Skattefunn og andre tilskuddsordninger fra det offentlige og defineres som
investeringstilskudd til prosjektutvikling. All mottatt støtte nettoføres mot aktivert utvikling på
mottakstidspunktet for at det skal bringe overenstemmelse mellom anskaffelseskost og virkelig verdi, samt at
dette anses som rettvisende bilde av prosjektutviklingen. I de tilfeller der mottakstidspunktet avviker fra
utviklingstidspunktet føres beløpet enten som kortsiktig gjeld (forhåndsutbetaling) eller en fordring
(etterskuddsvis betaling). Tilskuddene resultatføres som reduserte avskrivninger.

Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er
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vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over
driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler nedskrives til
virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når
grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger å finnes å være til stede.
Avskrivningstiden på patenter ble i 2014 endret fra 3 til 15 år da selskapet anser dette for en mer korrekt
etter en ny vurdering.
Gjeld som forfaller om mer enn ett år er klassifisert som langsiktig gjeld. Langsiktige lån består av konvertible
lån, banklån og leasingforpliktelser. se for øvrig detaljer i note 9.

Leasing
Selskapet skiller mellom finansiell og operasjonell leasing. Driftsmidler finansiert ved finansiell leasing er
regnskapsmessig klassifisert under varige driftsmidler. Motposten er medtatt som langsiktig gjeld. Leiebeløp
fordeles mellom rentekostnad og avdrag på gjelden. Operasjonell leasing kostnadsføres som driftskostnad
basert på fakturert leie.
Leieavtalen klassifiseres som finansiell eller operasjonell etter en vurdering av avtalens reelle innhold. Når
det vesentligste av økonomisk risiko og kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over til
selskapet klassifiseres avtalen som finansiell. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle. Selskapet
følger ikke unntaksreglene for små foretak når det gjelder leasing. Se note 10 for vurdering av de konkrete
leieavtalene som er vurdert som finansielle leieavtaler.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning
til påregnelige tap. Avsetning til påregnelige tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av
de enkelte fordringene.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og
forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet
med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (22%) på grunnlag av skattereduserende og
skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres
i samme periode er utlignet og nettoført.
Grunnet usikkerhet om tidspunkt for utnyttelse velger selskapet å avvente utsatt skatt sett i lys av fremtidig
inntjening, slik at utsatt skattefordel ikke balanseføres. Selskapet følger ikke unntaksreglene for små foretak
vedr. balanseføring av utsatt skattefordel.
Konvertible lån
Konvertible lån inkludert påløpte renter er i sin helhet behandlet som gjeld i balansen. Gitt begrenset likviditet
i aksjenes handel og de begrensninger dette medfører for å beregne en eventuell egenkapitalkomponent, er
ikke beregnet og skilt ut et egenkapitalkomponent av de konvertible lånene. Selskapet mener denne
tilnærmingen best reflekterer de potensielle forpliktelsene til selskapet på det aktuelle tidspunktet.
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Note 2 - Lønn, ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv

Lønnskostnader består av følgende poster:

2021

2020

Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Sum lønnskostnader

10 600 824
1 545 501
1 175 507
13 321 832

5 888 066
870 907
263 030
7 022 003

- andel ført mot aktiverte FoU kostnader
Sum lønnskostnader etter aktivering

-4 712 171
8 609 661

-3 987 022
3 034 981

I 2021 har det vært ansatt ialt 13 personer som utgjør 13 årsverk. I 2020 var det ansatt ialt 9 personer som
utgjør 8,2 årsverk.
Godtgjørelser
Lønn
Annen godtgjørelse

Daglig leder
1 703 892
7 897

Styret
260 000
0

Godtgjørelse gjelder både til daglig leder som har tiltrådt i 2021 og daglig leder som sluttet i 2021. Bjørn
Henry Maarud er fra mai ansatt som ny daglig leder. Ny daglig leder har avtale om seks måneders etterlønn
som oppsigelsesvern samt en avtale som kan medføre bonus inntil tre måneders lønn. Det er ikke gitt lån,
sikkerhetsstillelser e.l. til daglig leder eller andre ledende personer
Revisor
Det er kostnadsført revisjonshonorar eksklusiv MVA for 2021 med kr 312 230 som inkluderer kr 115 040 i
annen bistand.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet har etablert obligatorisk tjenestepensjonsordning (OTP). Selskapets pensjonsordninger
tilfredsstiller kravene i denne lov.
Opsjoner
Selskapet har utstedt aksjeopsjoner til ledende ansatte og nærstående som følger:

Opsjoner til ansatte
Opsjoner til ansatte
Opsjoner til ansatte
Opsjoner til ansatte
Opsjoner til styremedlemmer
Opsjoner til daglig leder

Opsjoner # Tegningskurs (NOK)
352 832
2,83
97 710
11,10
257 100
10,57
560 500
13,33
409 200
16,67
408 500
16,67

Utløpsdato
2022-03-30 1)
2)
2022-07-01
2024-07-01
2024-07-01
2024-07-01

2 085 842

1) Opsjoner til ansatte med forfall 2022-03-30 har blitt forlenget med nytt forfall 2023-03-31 og ellers
uendrede betingelser. Av disse opsjonene har 100 000 opsjoner blitt erklært til utøvelse, slik at det gjenstår
252 832 opsjoner.
2) Utløper senest 1 år etter at Selskapets hovedeier Norsk Innovasjonskapital III AS har blitt oppløst ihht
Aksjeloven kapittel 16
Pr 31.12.21 kunne totalt 1 741 292 opsjoner utøves. For resterende opsjoner må disse utøves innen 1/7
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2022.

Note 3 - Immaterielle eiendeler etc

Patenter

Utvikling

Markeds-tiltak

SUM

5 518 413

21 613 475

269 753

27 401 641

759 529
6 277 942

2 832 068
24 445 543

0
269 753

3 591 597
30 993 238

-2 311 974

-16 279 081

-269 746

-18 860 801

3 965 968

8 166 462

7

12 132 437

Årets ordinære
avskrivning
Økonomisk levetid / lineær
avskrivning

338 090

3 044 699

14 076

3 396 865

15 år

5 år

3 år

Brutto tilgang i året
Reduksjon som følge av
offentlige tilskudd
Reduksjon som følge av
skattefunn
Netto tilgang

759 529

7 520 603
-2 325 507

0
0

8 280 132
0

-2 363 028

0

-2 363 028

2 832 068

0

3 591 597

Anskaffelseskost pr
1.1.2021
Tilgang i året
Anskaffelseskost pr
31.12.2021
Akkumulerte avskrivn. pr
31.12.2021
Bokført verdi pr
31.12.2021

759 529

Utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til
utvikling av en identifiserbar immaterielle eiendel. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Det
vesentligste av balanseført utvikling er personalkostnader fra egenproduserte eller samarbeidende
underleverandører. Det er forventet at fremtidig inntjening fra lisensavtaler vil være betydelig over
utviklingskostnadene. Se note 2 for oversikt over aktiverte lønnskostnader og note 6 for beskrivelse av
offentlige tilskudd.

Note 4 - Maskiner, inventar

Anskaffelseskost pr
1.1.2021
Tilgang i året
Anskaffelseskost pr
31.12.2021
Akkumulerte avskrivn. pr
31.12.2021

Maskiner &
Inventar

R2R (leaset)

SUM

1 342 574

7 331 220

8 673 794

2 944 877
4 287 451

295 000
7 626 220

3 239 877
11 913 671

-1 258 753

-1 440 224

-2 698 977
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Bokført verdi pr
31.12.2021
Årets ordinære
avskrivning
Økonomisk levetid / lineær
avskrivning

3 028 698

6 185 996

9 214 694

541 707

1 440 224

1 981 931

5 år

5 år

Note 5 Skatt
Årets skattekostnad
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt
Endring i utsatt skattefordel
Skattekostnad ordinært resultat

2021

2020

0
0
0

0
0
0

Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Skattepliktig inntekt

-22 065 342
-2 359 355
-947 445
-25 372 142

-10 296 498
-796 789
3 955 555
-7 137 732

Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat
Sum betalbar skatt i balansen

0
0

0
0

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt og
utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

Anleggsmidler
Sum

2021
-22 582 874
-22 582 874

2020
-23 530 319
-23 530 319

Endring
-947 445
-947 445

Akkumulert fremførbart underskudd
Grunnlag for utsatt skattefordel

-56 230 265
-78 813 138

-30 858 122
-54 388 441

25 372 142
24 424 697

Utsatt skattefordel (22 %)

-17 338 890

-11 965 457

5 373 433

Grunnet usikkerhet om tidspunkt for utnyttelse velger selskapet å avvente utsatt skatt sett i lys av fremtidig
inntjening, slik at utsatt skattefordel ikke balanseføres.
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Note 6 - Offentlig tilskudd
CondAlign AS mottok i 2021 kr 2 325 507 i offentlige tilskudd til utviklingsprosjekt vedrørende utvikling av
teknologi. I 2020 mottok CondAlign AS kr 4 446 460 i tilskudd.

2021
Reduksjon i aktivering av FoU
Sum offentlig støtte

2020

2 325 507
2 325 507

2021

Norges Forskningsråd
Innovasjon Norge
Kappa

Climit
Miljøtek
Kappa

1 460 894
277 557
587 056
2 325 507

4 446 460
4 446 460

Total ramme

7 701 000
2 100 000
3 176 000

Løpetid

2018 - 2021
2018 - 2021
2021 - 2023

Gjenværende
ramme
0
0
0
2 135 487
2 135 487

Vedr. prosjekt Kappa er det utbetalt kr. 1 040 515. Kr. 453 460 er periodisert over til 2022, slik at kr. 587 055
er ført til reduksjon av utvikling i 2021.

Det er søkt om Skattefunn med 19% av totale kostnader kr 12 436 989 som gir et skattefunn i 2021
kr 2 363 28. Beløpet er i sin helhet ført som reduksjon av aktiverte kostnader tilknyttet prosjektet med
følgende fordeling:
2021
Reduksjon i aktivering av patenter
Reduksjon i aktivering av FoU
Årets fradrag i skatt

0
2 363 028
2 363 028

2020
0
799 644
799 644

Skattefunn til gode er presentert som annen kortsiktig fordring i balansen, da selskapet ikke har betalbar
skatt.
Alle offentlige tilskudd er nettoført investeringstilskudd
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Note 7 - Egenkapital
Selskapets 10 største aksjonærer er: Antall aksjer
Norsk Innovasjonskapital III AS
Pro AS
Skips AS Tudor
Djerv Holding AS
Ravi Investering AS
Lindvard Invest AS
Fransson Invest AS
GH Holding AS
Lubell Holding AS
Leopold Invest AS

Eierandel

8 535 330
577 690
240 000
217 650
196 800
193 800
192 546
190 000
170 400
165 000
10 679 216

62,66%
4,24%
1,76%
1,60%
1,44%
1,42%
1,41%
1,39%
1,25%
1,21%
78,4%

Selskapets aksjekapital er kr. 1 362 078, pålydende er kr 0,1 Alle aksjene har lik stemmerett.

Aksjekapital

Egenkapital pr 31.12.2020
Årets emisjoner
Årets ikke-registrerte emisjon
Årets resultat
Overføringer
Egenkapital pr 31.12.2021

Overkurs

893 049
0
469 029 72 704 374
0 -22 065 342
0 -5 824 159
1 362 078 44 814 873

Innskutt
Annen
Udekket tap
SUM
ikke
egenkapi
registrert
tal
3 173 403
0
-5 824 159 -1 757 707
- 3 173 403
0
0 70 000 000
3 153 750
3 153 750
0
0
0 -22 065 342
0
0
5 824 159
0
3 153 750
0
0 49 330 701

I desember 2020 ble konvertible lån til Norsk Innovasjonskapital III AS på totalt kr 3 173 403 (inkludert
akkumulerte renter) konvertert til aksjer. Det ble utstedt 6 343 aksjer med pålydende NOK 3 som er registrert
i 2021.
I mars 2021 ble det gjennomført en nyemisjon på totalt NOK 75 000 000, ialt 150 000 aksjer med pålydende
NOK 3. I mars ble det også gjennomført en aksjesplitt av Selskapet aksjer med en faktor 1:30 og ny
pålydende NOK 0,1.
I desember 2021 ble konvertible lån til LJM AS på totalt kr. 1 653 750 (inkludert akkumulerte renter)
konvertert til aksjer. Det ble utstedt 99 225 aksjer med pålydende NOK 0,1 som er registrert i 2022.
I desember 2021 ble også tegningsrettigheter benyttet med totalt kr. 1 500 000. Det ble utstedt 90 000 nye
aksjer med pålydende NOK 0,1 som er registrert i 2022.
Overkurs er fratrukket emisjonsutgifter med kr. 5 000 000..
Selskapet har utstedt frittstående tegningsretter til tegnere av konvertible lån i Selskapet (ref note 9)..

Tegningsretter (#)
Frittstående tegningsretter

224 572

Tegningskurs (NOK)
11,7

Utløpsdato
2022-02-01
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Note 8 - Bundne midler
I posten inngår bundne bankinnskudd (skattetrekk) med kr 575 491. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.21 utgjør
kr. 575 422.

Note 9 - Kortsiktig og langsiktig gjeld / lån fra hovedaksjonær
I januar 2021 ble det mottatt NOK 1 150 000 i konvertibelt lån fra Norsk Innovasjonskapital III AS. Dette har
7% rente og forfaller 30. juni 2021. Selskapet benyttet seg av sin rett til førtidig innfrielse i mars 2021.
Kr. 1 654 167 av det konvertible lånet er konvertert til egenkapital i 2022.

Kortsiktig
lån
NIK III
Saldo pr 31.12.2020
Årets tilgang
Årets nedbetaling
Renter 2021
Konvertert til egenkapital
Reklassifisert til kortsiktig lån
Saldo pr 31.12.2021

0
1 150 000
0
0
- 1 150 000
0
0

Øvrig lån

Konvertible
DnB
lån
vekstgaranti

0 4 120 000
140 000
0
-28 000
0
0
0
0 - 1 500 000
0
0
112 000 2 620 000

Forfall neste år
Samlet forfall senere enn 5 år

Øvrig
leasing
forpliktelse

3 033 343
0
-307 177
0
0
-400 000
2 326 166

7 331 220
295 000
-1 440 224
0
0
-1 309 403
4 876 593

400 000
633 343

1 309 403

SUM

14 484 563
1 585 000
-1 775 401
0
-2 650 000
-1 709 403
9 934 759

Konvertible lån:
Pålydende Akkumulert Konverterings
rente pr
kurs
31.12.2021
Konvertible lån

2 620 000

554 089

11,7

Tegningsrettene (ref note 7) er frittstående og ble tildelt til tegnere i konvertible lån.

Forfallsdato

01.02.2022
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Note 10 - Leasingforpliktelser
Selskapet inngikk i 2020 en leasingavtale for sin nye rulle-til-rulle maskin med minimum lease periode på 60
måneder (5 år). Selskapet har inngått en leasingavtale på en ny maskin i 2021 med minimum lease periode
på 60 måneder (5 år).
Fremtidig leie:
År

Nominelt

Nåverdi

2022
2023-2026
Sum

1 767 564
5 195 323
6 962 887

1 721 443
4 483 770
6 205 213

Det er benyttet en diskonteringsrente på 6%.
Leasingobjektene er spesialutviklet og selskapet har rett til å få overført leieobjektet vederlagsfritt etter
kontraktsperioden.

Note 11 - Pantstillelser og garantier
31.12.2021

31.12.2020

2 326 166
400 000
2 726 166

3 033 343
4 173 082
7 206 425

3 028 698
3 028 698

625 527
625 527

Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner
Sum
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler
Driftstilbehør
Sum

KPMG AS
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0306 Oslo

Telephone +47 45 40 40 63
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Internet www.kpmg.no
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Til generalforsamlingen i CondAlign AS

Uavhengig revisors beretning
Konklusjon
Vi har revidert CondAlign AS' årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening
•

oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

•

gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021,
og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon
omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og
den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i
årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen
fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
•

er konsistent med årsregnskapet og

•

inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik
internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Uavhengig revisors beretning - CondAlign AS

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell
skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring
av internkontroll.

•

opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.

•

evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

•

konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.

•

evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.
Oslo, 27. april 2022
KPMG AS

Thomas Alfheim
Statsautorisert revisor
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