
RESULTATREGNSKAP 
 
 

(Beløp i NOK tusen)
       2 008         2 007 Noter 2008 2007
  

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSINNTEKTER
18 935    22 127     Salgsinntekt 4 18 935 22 127

51           258          Annen driftsinntekt 51 258
  

18 986    22 385     SUM DRIFTSINNTEKTER 18 986 22 385
  

DRIFTSKOSTNADER
(8 302)     (9 311)      Varekostnad (8 302) (9 311)

(11 263)   (5 677)      Lønnskostnader 5,6,22 (11 263) (5 677)
(1 130)     (325)         Avskrivninger og amortiseringer 11,12 (1 130) (481)

(20 731)   (13 090)    Annen driftskostnad 7,20 (20 898) (13 090)
  

(41 426)   (28 403)    SUM DRIFTSKOSTNADER (41 593) (28 559)
  

(22 440)   (6 018)      DRIFTSRESULTAT (22 607) (6 174)
  

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER
888         423          Renteinntekter 8 889 423
726         108          Andre finansinntekter 8 726 108

(2 809)     (1 485)      Rentekostnader 8 (2 809) (1 485)
(967)        (1 056)      Andre finanskostnader 8 (831) (900)

  
(2 162)     (2 010)      NETTO FINANSPOSTER (2 025) (1 854)

  
(24 602)   (8 028)      ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT (24 632) (8 028)

  
(3 906)     2 172       Skattekostnad på ordinært resultat 9 (3 906) 2 172

  
(28 508)   (5 856)      ÅRETS RESULTAT (28 538) (5 856)

  
Henført til:
Aksjonærer i morselskapet (28 538)    (5 856)        

 Resultat per aksje: 
Ordinært og utvannet 10     (1,40)        (0,31)          

NattoPharma ASA NattoPharma konsern

 



 
 

BALANSE 
 

 
(Beløp i NOK tusen)

31.12.08 31.12.07 Noter Noter 31.12.08 31.12.07
EIENDELER

 ANLEGGSMIDLER

IMMATERIELLE EIENDELER
3 920      4 720         Andre immaterielle eiendeler 11 3 920       4 720         

-              3 906         Utsatt skattefordel 9 -               3 906         
3 920      8 626         Sum immaterielle eiendeler 3 920       8 626         

 VARIGE DRIFTSMIDLER
286         560            Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr 12 286          560            
286         560            Sum varige driftsmidler 286          560            

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER
-              -               13   Investering i datterselskaper -               -                 
-              -                 Sum finansielle anleggsmidler -               -                 

4 206      9 186        SUM ANLEGGSMIDLER 4 206       9 186         

 OMLØPSMIDLER
86           -                 Varelager 86            -                 

899         1 999         Kundefordringer 14.19 899          1 999         
28           2 841         Forskuddsbetalte kostnader 28            2 841         

287         776            Andre kortsiktige fordringer 14 287          776            
10 171    17 186       Bankinnskudd, kontanter 15 10 272     17 186       

  
11 470    22 802      SUM OMLØPSMIDLER 11 571     22 802       

  
15 676    31 988     SUM EIENDELER 15 777     31 988       
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
 
 

(Beløp i NOK tusen)
 2008  2007 2008 2007

DRIFTSAKTIVITETER

(24 602)   (8 028)    Resultat før skatt (24 632)    (8 028)        
1 130      481        Avskrivninger og amortisering 1 130       481            
1 177      574        Renteamortisering 1 177       574            

328         -             Tap ved gjenkjøp av obligasjoner 328          -                 
65           65          Aksjebasert avlønning 65            65              

100         -             Nedskrivning -               -                 
Endringer i eiendeler og gjeld:

1 100      (1 372)    Kundefordringer 1 100       (1 372)        
2 728      (2 841)    Forskuddsbetalte kostnader 2 728       (2 841)        

(2 648)     3 345     Leverandørgjeld (2 517)      3 345         
3 605      1 909     Andre kortsiktige fordringer og gjeld 3 605       1 909         

(17 017)   (5 867)    Netto kontantstrøm fra drift (17 016)    (5 867)        

INVESTERINGSAKTIVITETER

(56)          (299)       Kjøp av driftsløsøre, inventar og utstyr (56)           (299)           
-              (3 235)    Kjøp av immaterielle eiendeler -               (3 235)        

(100)        -             Stiftelse av datterselskap -               -                 

(156)        (3 534)    Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (56)           (3 534)        

FINANSIERINGSAKTIVITETER:

13 263    -             Innbetalinger ved utstedelse av aksjer 13 263     -                 
-              15 829   Innbetalinger ved ustedelse av obligasjoner -               15 829       

(3 106)     -             Utbetaling ved gjenkjøp av obligasjoner (3 106)      -                 
-              1 681     Innbetaling ved utstedelse av tegningsretter -               1 681         
-              1 175     Innbetaling ved ustedelse av opsjoner -               1 175         
-              -             

10 157    18 685   Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 10 157     18 685       

(7 016)     9 284     Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (6 915)      9 284         
17 186    7 902     Kontanter og kontantekvivalenter 1.1 17 186     7 902         
10 170    17 186   Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 10 271     17 186       

(1 775)     Betalte renter (1 775)      -                 

NattoPharma ASA NattoPharma konsern

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENDRING I KONSERNETS EGENKAPITAL 
 
NattoPharma konsern: 

 Tall i NOK tusen  Aksjekapital  Overkurs 

 Ikke 
registrert 

EK  Annen EK 
 Akkumulert 
underskudd  Sum EK 

Egenkapital 31.12.06 1 699              7 911          8 929          155             (5 692)           13 002        
Aksjeutgivelse på tidl. innbet. egenkap. 179                 8 750          (8 929)         -              -                -              
Innbetalt ved utøvelse av opsjoner -                 -              1 175          -              -                1 175          
Utgivelse av detachable warrants -                 -              -              1 766          -                1 766          
Transaksjonskostnader  det. warrants -                 -              -              (85)              -                (85)              
Utsatt skatt på detachable warrants -                 -              -              (470)            -                (470)            
Aksjebasert avlønning -                 -              -              65               -                65               
Resultat for perioden -                 -              -              -              (5 856)           (5 856)         
Egenkapital 31.12.2007 1 878              16 661        1 175          1 431          (11 548)         9 597          

Registrering av innbetalt egenkapital 30                   1 145          (1 175)         -                  -                    (0)                
Emisjon 137                 16 278        -                  -                  -                    16 415        
Transaksjosnkostnader -                     (3 152)         -                  -                  -                    (3 152)         
Aksjebasert avlønning -                     -                  -                  65               -                    65               
Resultat for perioden -                     -                  -                  -                  (28 538)         (28 538)       
Egenkapital 31.12.2008 2 045              30 932        -                  1 496          (40 086)         (5 613)          
 
 
NattoPharma ASA: 

 Tall i NOK tusen  Aksjekapital  Overkurs 

 Ikke 
registrert 

EK  Annen EK 
 Akkumulert 
underskudd  Sum EK 

Egenkapital 31.12.06 1 699              7 911          8 929          155             (5 692)           13 002        
Aksjeutgivelse på tidl. innbet. egenkap. 179                 8 750          (8 929)         -              -                -              
Innbetalt ved utøvelse av opsjoner -                 -              1 175          -              -                1 175          
Utgivelse av detachable warrants -                 -              -              1 766          -                1 766          
Transaksjonskostnader  det. warrants -                 -              -              (85)              -                (85)              
Utsatt skatt på detachable warrants -                 -              -              (470)            -                (470)            
Aksjebasert avlønning -                 -              -              65               -                65               
Resultat for perioden -                 -              -              -              (5 856)           (5 856)         
Egenkapital 31.12.2007 1 878              16 661        1 175          1 431          (11 548)         9 597          

Registrering av innbetalt egenkapital 30                   1 145          (1 175)         -                  -                    (0)                
Emisjon 137                 16 278        -                  -                  -                    16 415        
Transaksjosnkostnader -                     (3 152)         -                  -                  -                    (3 152)         
Aksjebasert avlønning -                     -                  -                  65               -                    65               
Resultat for perioden -                     -                  -                  -                  (28 508)         (28 508)       
Egenkapital 31.12.2008 2 045              30 932        -                  1 496          (40 056)         (5 583)          
 



Note 1    Presentasjon av selskapet 
NattoPharma ASA er et privat eid allmennaksjeselskap etablert i 2004, og med hovedkontor på 
Lysaker Torg 5, Lysaker. Vårt produkt er merkevaren MenaQ7, som er basert på en substans 
Menaquinone-7, det naturlige vitamin K2 - ekstrahert fra den japanske nasjonalretten Natto. 
 
NattoPharma har en 10 års distribusjonsavtale med Sumitomo Corp. signert desember 2007. 
Avtalen gir selskapet eksklusive salg og markedsføringsrettigheter til vitamin K2 globalt, slik 
det er produsert av J. Oil Mills Inc., med unntak av deler av Sørøst Asia.  
 
NattoPharma har en strategisk FoU avtale med VitaK BV, ved instituttet Cardiovascular 
Research Institute Maastricht (CARIM), University of Maastricht, Nederland, som er verdens 
største og ledende forskningsinstitutt innen vitamin K området.  Avtalen løper ut 2015.  
 
Selskapets aksjer ble tatt opp til notering på Oslo Børs' liste Oslo Axess pr. 30. januar 2008.   
 
Konsernregnskapet til NattoPharma ASA og datterselskaper (samlet konsern) ble vedtatt av 
styret den 30. april 2009. 
 
Note 2   Presentasjon av morselskapets og konsernets årsregnskap og regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er avlagt for både morselskapet og konsernet. Da det er begrenset med aktivitet i 
datterselskapene, er prinsippbeskrivelsen og notene både for morselskap og konsern. I de 
tilfeller der det er forskjeller er dette presisert i prinsippbeskrivelsen og i de respektive notene.. 
Disse prinsippene er anvendt konsistent i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet 
fremgår av beskrivelsen. 
 
2.1   Grunnlaget for regnskapsutarbeidelsen   
Konsernregnskapet til NattoPharma er avlagt i samsvar med EU-godkjente IFRSer og tilhørende 
fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av regnskapsloven, 
børsforskrift og børsregler, og som skal anvendes pr. 31.12.2008.  Regnskapet er utarbeidet 
basert på historisk kost, med unntak for finansielle derivater som måles til virkelig verdi over 
resultatet. 
 
Endringer i regnskapsprinsipper på grunn av nye eller endrede standarder er utført med 
tilbakevirkende kraft hvis ikke annet er spesielt bestemt for en aktuell standard. Tilbakevirkende 
effekt krever at resultater fra tidligere perioder og åpningsbalanse for slik periode er omarbeidet. 
 
2.2    Segmentrapportering 
Et virksomhetsområde er en identifiserbar del av virksomheten som leverer individuelle 
produkter eller tjenester, eller grupper av slike, og som har en risiko og avkastning som er 
forskjellig fra andre virksomhetsområder. 
 
Et geografisk marked er en identifiserbar del av virksomheten som leverer produkter eller 
tjenester innenfor et avgrenset geografisk område, og som er gjenstand for risiko og avkastning 
som er forskjellig fra deler av virksomheten som opererer i andre geografiske områder. 
Geografiske markeder vil enten baseres på anleggsmidlenes beliggenhet eller kundens 
lokalisering. 
 
Selskapet har salg og markedsføringsrettigheter til vitamin K2, og det er dette som genererer 
selskapets inntekter. I tillegg driver selskapet forskning og utvikling innen dette 
forretningsområdet. Interne og eksterne F&U aktiviteter vurderes ikke som rapporteringspliktig 
segment. Ingen segmentinformasjon er derfor gitt, utover geografisk markedssegmentering. 
 
2.3    Konsolideringsprinsipper 
Datterselskaper 
I konsernregnskapet er de selskaper hvor NattoPharma ASA har kontroll, medtatt som 
datterselskaper. Kontroll er makt til å styre et foretaks finansielle og driftsmessige prinsipper i 
den hensikt å oppnå fordeler av foretakets aktiviteter. Kontroll oppnås normalt når konsernet, 



direkte eller indirekte, eier mer enn 50 % av aksjene i selskapet, eller når konsernet er i stand til 
å utøve kontroll over selskapet gjennom avtaler eller vedtekter. I vurdering av kontroll er også 
potensielle stemmeretter som umiddelbart kan utøves eller er konvertible, tatt med i 
vurderingen.  
 
Datterselskapene konsolideres inn i konsernregnskapet fra det tidspunktet slik kontroll oppnås, 
og tas ut av konsernregnskapet når kontroll opphører. Konsernregnskapet viser det samlede 
økonomiske resultatet og den samlede finansielle stillingen når morselskapet og datterselskapet 
presenteres som en økonomisk enhet. Ved utarbeidelsen av konsernregnskapet er derfor aksjer i 
datterselskap, interne fordringer og gjeld samt transaksjoner mellom konsernselskapene 
eliminert. Urealiserte gevinster i varebeholdninger som skriver seg fra interne leveranser, er 
eliminert i konsernets varebeholdning. 
 
I 2008 kjøpte selskapet 100 % av aksjene i MPG Diagnostics AS, men transaksjonen er ikke 
regnskapsført som et virksomhetsoppkjøp. Sammenligningstall for 2007 for konsernet er 
medtatt. 
 
2.4 Valutaomregning 
Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta 
Regnskapet til de enkelte enheter i konsernet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det 
økonomiske område der enheten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er presentert i 
NOK som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet. 
 
Transaksjoner og beholdninger i utenlandsk valuta 
Resultatposter er ført i det enkelte regnskap etter kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter 
i utenlandsk valuta er omregnet etter kursene på balansetidspunktet. 
 
Realisert/urealisert agio og realisert/urealisert disagio knyttet til pengeposter resultatføres som 
finansposter.  
 
Utenlandsk datterselskap 
Datterselskapet NattoPharma Ltd er avviklet pr. august 2008. 
 
2.5    Aksjer i datterselskaper - prinsipp for morselskapet NattoPharma ASA 
Aksjer i datterselskaper er vurdert til historisk kost med fradrag for nedskrivninger som følge av 
at markedsverdi på balansedagen er lavere en historisk kost. 
 
2.6    Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for samlede avskrivninger og 
nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av 
driftsmiddelet. Avskrivningene beregnes lineært basert på driftsmidlenes forventede unyttbar 
levetid samt forventet utrangeringsverdi. Når det påløper utgifter relatert til driftsmiddelet i 
etterkant av investeringen, aktiveres utgiftene i den grad det kan sannsynliggjøres at selskapet 
vil ha fremtidige økonomiske fordeler av disse, og at utgiftene kan måles pålitelig. 
 
Det gjøres en årlig vurdering av avskrivningsplanen med tanke på gjenstående utnyttbar levetid 
og utrangeringsverdi. Ved endringer i brukstid og utrangeringsverdi, endres gjenstående 
avskrivningsplan tilsvarende.  
Gevinst og tap ved avgang varige driftsmidler resultatføres og utgjør forskjellen mellom 
salgspris og balanseført verdi. 
 
2.7    Immaterielle eiendeler 
Utgifter til utvikling/patenter 
En FoU prosess vil bestå av en forsknings- og en utviklingsfase som også involverer patentering. 
Utgifter til forskning kostnadsføres. Fra det tidspunkt i utviklingsfasen hvor det foreligger en 
sannsynlig fremtidig økonomisk fordel aktiveres utgiftene til utvikling. Utgiftene til utvikling 
består av samtlige interne og eksterne utgifter knyttet til den fremtidige økonomiske fordelen. 



Det er en forutsetning for aktivering at utgiftene til utvikling er identifiserbare og kan måles på 
en pålitelig måte. 
 
Utvikling balanseføres som immaterielle eiendeler kun dersom samtlige av følgende kriteria kan 
dokumenteres: 
 
• foretaket har til hensikt å fullføre den immaterielle eiendelen og ta den i bruk eller selge 

den, 
• foretakets evne til på en pålitelig måte å måle de utgiftene som er henførbare på den 

immaterielle eiendelen mens den er under utvikling, 
• de tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle eiendelen med sikte på at den vil 

bli tilgjengelig for bruk eller salg, 
• foretakets evne til å ta den immaterielle eiendelen i bruk eller selge den, 
• hvordan den immaterielle eiendelen med sannsynlighet vil generere fremtidige økonomiske 

fordeler, og 
• tilgjengeligheten av tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser til å fullføre 

utviklingen og til å ta i bruk eller selge den immaterielle eiendelen. 
 
Når alle ovennevnte kriteria kan dokumenteres, skal kostnader relatert til utvikling begynne å 
vises i balansen. Utgifter som er kostnadsført i tidligere regnskapsperioder skal ikke vises i 
balansen. 
 
Immaterielle eiendeler med en begrenset levetid avskrives lineært basert på estimert levetid. 
Immaterielle eiendeler med bestemt levetid skal testes for verdifall når det foreligger 
indikasjoner på fall i verdi. Dersom gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi 
nedskrives eiendelen til gjenvinnbart beløp. Dersom grunnlag for nedskrivning ikke lenger er til 
stede reverseres kostnadsført nedskrivning. 
Dersom levetiden har endret seg, endres gjenstående avskrivningsplan tilsvarende. 
 
Immaterielle aktiva med udefinert levetid skal ikke avskrives, men skal vurderes årlig for 
verdireduksjon. Nedskrivning på immaterielle eiendeler med ubestemt levetid reverseres ikke. 
 
Det gjøres en nedskrivningstest av de aktiverte utgiftene til utvikling når det foreligger en 
indikasjon på at fremtidig økonomisk fordel er lavere enn bokført verdi. Aktiverte utgifter til 
utvikling for prosjekter som ikke er ferdigstilt, nedskrivningstestes årlig. Ferdigstillelse er 
avhengig av at prosjektet har nådd en kommersiell milepæl med en inntektsstrøm av betydning. 
Aktiverte utgifter til utvikling er verdsatt til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte 
avskrivninger og akkumulerte nedskrivninger. 
 
2.8    Verdifall på ikke finansielle eiendeler 
Alle ikke-finansielle eiendeler med unntak av varelager og utsatt skattefordel vurderes for hver 
rapporteringsperiode om det er indikasjoner for verdifall. Hvis indikasjon for verdifall 
eksisterer, blir gjenvinnbart beløp beregnet.  
 
Gjenvinnbart beløp av en eiendel eller kontantstrømgenererende enhet er det høyeste av 
bruksverdi og netto salgsverdi. I vurdering av bruksverdi er forventet fremtidig kontantstrøm 
diskontert til nåverdi ved å benytte en diskonteringsrente før skatt som reflekterer dagens 
markedsvurderinger på tidsverdien og den spesifikke risikoen på eiendelen. Gjenvinnbart beløp 
er beregnet med utgangspunkt i forventet fremtidig kontantstrøm. 
 
Et verdifall blir innregnet hvis balanseført verdi av en eiendel eller kontantstrømgenererende 
enhet er større enn gjenvinnbart beløp. En kontantstrømgenererende enhet er den minste 
identifiserbare gruppen som genererer en inngående kontantstrøm som i det alt vesentlige er 
uavhengig av andre eiendeler eller grupper. Verdifall relatert til kontantstrømgenererende 
enheter blir først regnet mot enhetens goodwill for så å redusere balanseført verdi på de andre 



eiendelene i enheten proratarisk. Disse eiendelene vil normalt være eiendom, anlegg og utstyr og 
andre immaterielle eiendeler.  
 
Et verdifall på goodwill reverseres ikke. Andre eiendeler som har vært gjenstand for verdifall, 
blir vurdert for hver periode om det foreligger indikasjoner på at verdifallet er redusert eller ikke 
lenger er til stede. Reversering av tidligere verdifall blir begrenset oppad til den balanseførte 
verdien eiendelen ville ha hatt etter avskrivninger og amortiseringer hvis ikke verdifall hadde 
blitt innregnet. 
 
2.9    Varebeholdninger 
Selskapet har et varelager som utgjør NOK 86 tusen. Da varelageret er av en ubetydelig 
størrelse, er det ikke nærmere omtalt i egen note. Salgsbetingelsene er "ex works " hvilket 
innebærer at når selskapet selger en vare, går risiko over på kjøper i det varene forlater 
leverandør, dvs. når den blir lastet om bord i skip eller fly (transportmidler). Varetransporten går 
ikke via Norge for kunder utenfor Norge. 
 
2.10    Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til virkelig verdi, og måles siden til 
amortisert kost, etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag 
av en individuell vurdering av de enkelte fordringene, og en slik avsetning oppstår dersom det er 
indikasjoner på at selskapet ikke vil kunne inndrive fordringens pålydende beløp. Avsetningen 
resultatføres i perioden den oppstår. 
 
2.11    Likvider 
Likvider består av kontanter, bankinnskudd og plasseringer med forfall innen tre måneder fra 
plasseringstidspunktet. 
 
2.12 Aksjekapital 
Aksjekapital 
Ordinære aksjer er klassifisert som egenkapital. Ved utstedelse av nye aksjer, er kostnader 
knyttet til utstedelsen bokført som en reduksjon av egenkapitalen, dersom dette er inntatt i 
emisjonspapirene, ellers blir det løpende kostnadsført. 
 
Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner 
Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon og skatteeffekt på 
egenkapitaltransaksjon blir innregnet direkte mot egenkapitalen etter fradrag for skatt. 
 
2.13    Langsiktig lån 
Langsiktige lån bokføres ved låneopptak til virkelig verdi med fradrag for 
transaksjonskostnader, og måles i etterfølgende perioder til amortisert kost. Den delen av lånet 
som forfaller til betaling innen ett år fra balansedagen er klassifisert som kortsiktig gjeld. 
 
2.14    Sammensatte finansielle instrumenter 
Selskapet har utstedt obligasjoner med tegningsretter. Gjeldskomponenten i obligasjonen måles 
til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Virkelig verdi vurderes på basis av tilsvarende 
forpliktelse uten tegningsretten. Egenkapitalkomponenten utgjør forskjellen mellom virkelig 
verdi av hele instrumentet og virkelig verdi av gjeldskomponenten og innregnes i egenkapitalen. 
Direkte henførbare transaksjonsutgifter fordeles forholdsmessig på basis av verdi ved 
førstegangsinnregning. Etter førstegangsinnregning måles gjeldskomponenten til amortisert kost 
ved hjelp av den effektive rentemetoden. Egenkapitalkomponenten måles ikke på nytt etter 
førstegangsinnregning. 



 
2.15   Skatter 
Betalbar skatt 
Eiendeler og forpliktelser ved betalbar skatt for inneværende og tidligere perioder vurderes til 
det beløpet som forventes å mottas fra eller betales til skattemyndighetene. Skattesats og 
skatteregler som benyttes til å beregne beløpet er de som er vedtatt eller i hovedsak vedtatt på 
balansedagen. 
 
Utsatt skatt 
Utsatt skatt fremkommer ved å benytte gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom 
skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og forpliktelser på balansedagen. 
 
Forpliktelser ved utsatt skatt innregnes for alle skatteøkende midlertidige forskjeller, unntatt når 
eiendelen ved utsatt skatt oppstår som en følge av førstegangs innregning av goodwill eller av en 
eiendel eller forpliktelse i en transaksjon som ikke er en virksomhetssammenslutning og ikke 
påvirker verken regnskapsmessig eller skattemessig gevinst eller tap på transaksjonstidspunktet. 
 
Ikke innregnede eiendeler ved utsatt skatt revurderes ved hver balansedag og innregnes i den 
grad det er sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd vil tillate gjenvinning av eiendeler 
ved utsatt skatt. 
 
Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt utlignes dersom det eksisterer en rettskraftig rett til å 
motregne eiendeler ved utsatt skatt mot forpliktelser ved utsatt skatt og utsatt skatt relaterer seg 
til den samme skattemessige enheten og de samme skattemyndighetene. 
 
2.16    Pensjoner og aksjebasert avlønning 
a) Pensjon 
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning. Dette er en pensjonsordning hvor selskapet 
betaler et avtalebestemt innskudd. Selskapet er ikke forpliktet til å betale ytterligere innskudd 
hvis angjeldende pensjonsplan ikke har tilstrekkelige eiendeler til å betale alle ansatte pensjoner 
basert på løpende ansettelsesforhold eller tidligere perioder. 
 
Ved innskuddsbasert pensjonsplan betaler selskapet innskudd til offentlige eller private 
pensjonsforsikringsplaner som er lovpålagt, avtalebestemt eller frivillig. Selskapet har ingen 
ytterligere betalingsforpliktelser når disse innskudd er gjort. Pensjonsinnskuddene bokføres som 
lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som eiendel i den utstrekning 
de kan refunderes eller brukes til fremtidige betalinger. 
 
b) Aksjebasert betaling 
Selskapet har vedtatt en aksjeopsjonsplan for ledende ansatte og tillitsmenn. Den løpende 
verdien av opsjonsplanen er beregnet og resultatført som lønnskostnad. Det totale beløp som 
skal resultatføres frem til utløpet av avtalen beregnes på basis av verdien av opsjonene som er 
gitt eksklusiv markedsuavhengige forhold (for eksempel lønnsomhet og vekstmålsettinger for 
omsetning). 
Markedsuavhengige forhold i perioden frem til innløsing skal inkluderes i forutsetninger for 
antall opsjoner som forventes å kunne innløses. Ved hver regnskapsavslutning revurderer 
selskapet sine estimater over antall opsjoner som forventes opptjent. Nye estimater resultatføres 
som et estimatavvik med tilsvarende justering av egenkapital. Virkelig verdi av opsjonene er 
målt på tildelingstidspunktet og endres ikke i etterfølgende perioder. 
 
Innbetalinger minus direkte transaksjonskostnader krediteres aksjekapital (pålydende verdi) og 
overkursfond når opsjonene innløses. 
 
2.17    Avsetninger 
Avsetninger oppstår når NattoPharma ASA har juridiske eller på annen måte foreliggende 
forpliktelser som et resultat av tidligere hendelser. Kravet til en avsetning er at sannsynligheten 



for at selskapet må innfri forpliktelsen i fremtiden er vurdert av selskapet til å være over 50 %. 
Det må i tillegg være mulig å estimere beløpet knyttet til forpliktelsen på en pålitelig måte. 
 
Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forpliktelsen. 
 
Periodiseringer gjøres når selskapet har en faktisk eller antatt forpliktelse vedrørende påløpte 
ikke fakturerte forhold som det er sannsynlig må betales og hvor beløpet er tilfredsstillende 
beregnet. Periodiseringer gjøres med beløp før skatt som selskapet forventer å betale og som 
reflekterer markedsmessige anslag av renter på beløpene og risiki knyttet til forpliktelsen. 
Økninger i periodiseringen som følge av påslag av renter resultatføres som rentekostnad. 
 
2.18   Inntektsføring 
Inntekter omfatter virkelig verdi av lisensiering, solgte varer og leverte tjenester, netto med 
fradrag for merverdiavgift og rabatter. Konserninternt salg elimineres. 
 
Salg av varer 
Inntektsføring skjer når kontroll og risiko knyttet til varen er overført til kunden.  
 
Royalty- og Lisensinntekter 
For forskuddsbetalt minimumsroyalty periodiseres inntekten over den perioden 
minimumsroyaltyen skal dekke i henhold til lisensavtale. 
For andre lisens- og royaltyinntekter skjer inntektsføring i samsvar med kontrakt. 
 
2.19    Kontantstrøm 
Kontantstrømsanalysen er gjort etter den indirekte metoden. 
 
2.20   Hendelser etter balansedagen  
Ny informasjon om selskapets stilling på balansedagen hensyntas i årsregnskapet. Hendelser 
etter balansedagen som ikke påvirker selskapets stilling på balansedagen, men som vil påvirke 
selskapets stilling i fremtiden, gjøres rede for hvis vesentlig. 
 
2.21 Anvendelse av nye og endrede standarder og fortolkninger 
Det er valgt å benytte de originale navnene på standardene og fortolkningene da det ikke 
foreligger formell oversettelse på mange av disse p.t. 
 
a) IFRS og IFRIC som er pliktig anvendt for 2008 regnskapet: 

• IFRIC 11 IFRS 2 Group and treasury share transactions 
• Amendments to IAS 39 and IFRS 7: Reclassification of assets 
• IFRIC 14 IAS 19 – The limit on a defined benefit asset, minimum funding requirement 
• IFRIC 12 Service concession arrangements 

 
Ingen av disse nye eller endrede standarder eller fortolkninger har hatt noen effekt for 
konsernregnskapet. 
 
b) IFRS og IFRIC som er pliktig anvendt for 2009 regnskapet, og som ikke er tidlig anvendt  

• IFRS 8 Operating segments 
• IFRIC 13 Customer loyalty programmes 
• IFRS 2 (amendment): Share-based payment: Vesting condition  and cancellation 
• IAS 1 (revised): Precentation of financial statements 
• IAS 23 (revised): Borrowing costs 
• IAS 32 and IAS 1 (amendment) – Puttable financial instruments and obligations arising 

on liquidation  
• IFRS 1 and IAS 27 - Cost of an investment in a subsidiary, jointly-controlled entity or 

associate 
• IFRS 1 First time adoption: Restructured 
• Improvements to IFRS (May 2008) 



• IFRIC 15 Agreements for the construction of real estate 
• IFRIC 16 Hedges of a net investment in a foreign operation  
• IFRIC 18 Transfer of assets 

 
Endring i IAS 1 vil trolig medføre endringer i oppstillingsplan over endringer i egenkapital. Ut 
over dette er det ikke forventet at endringene over vil medføre vesentlige effekter for konsernet. 
 
c) IFRS og IFRIC som er pliktig anvendt for 2010 regnskapet 

• Revised IFRS 3 Business combinations 
• Amendments to IAS 27 Consolidated and separate financial statements 
• IAS 39 (amendment): Financial instruments: Recognition and measurement: Eligible 

hedge items 
• IFRIC 17 Distribution of non cash assets to owners 
 

I den grad konsernet velger å kjøpe eller selge virksomheter vil både revidert IFRS 3 og endret 
IAS 27 kunne få betydelig effekt for regnskapet. Disse to endringene kan anvendes for 2009 
regnskapet i den grad EU godkjenning foreligger. 
 
Note 3   Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger 
Estimater og skjønnsmessige vurderinger blir kontinuerlig evaluert og baseres på historisk 
erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendelser som forventes å 
være rimelig under gitte forhold. 
 
Vesentlige estimater og skjønnsmessige vurderinger 
Selskapet etablerer estimater og forutsetninger vedrørende fremtiden. Estimater vil per 
definisjon kunne avvike vesentlig fra faktisk resultat. Estimater og forutsetninger som har 
vesentlig risiko for å innebære viktige justeringer av bokførte beløp for aktiva og passiva i løpet 
av neste regnskapsår er listet opp nedenfor. 
 
Immaterielle eiendeler 
Det er inngått en avtale med Vita K ved Universitetet i Maastricht om forskning på Vitamin K2 
og kjøp av patenter og intellektuelle rettigheter. Dette eksterne kjøpet av teknologi og 
patentrettigheter fra VitaK BV er grunnlaget for balanseføringen av immaterielle eiendeler, i 
henhold til IFRS. Patent innkjøpt i desember 2006, godkjent av EU våren 2007 samt at teknologi 
og IPR er endelig levert pr. 3 kvartal og rapport ferdigstilt i desember 2007 er grunnlaget for 
balanseføringen. Alle andre studier er å anse som forskning eller søken etter nye 
anvendelsesområder for produktet, ergo vil alle kostnader som ikke er relatert til ”hjerte-kar” i 
2007 og fremover fortløpende bli resultatført. Basert på at denne immaterielle verdien vil 
utgjøre en vesentlig del av den videre økonomiske utvikling for selskapet, vil den være grunnlag 
for avskrivning. 
 
Skatter 
Utsatt skattefordel fra fremførbart underskudd balanseføres kun i den utstrekning tilsvarende 
framtidig skattbart overskudd er sannsynlig. Selskapets ledelse vurderer sannsynligheten for 
fremtidig realisering av utsatt skatt, og utsatt skattefordel er dermed balanseført. Selskapets 
ledelse har ansett det som ikke tilstrekkelig sannsynlig at utsatt skattefordel vil bli realisert i 
løpet at de neste inntektsårene, og har således unnlatt å balanseføre utsatt skattefordel. 
 
Note 4 Segmentrapportering 
NattoPharma har kun ett segment basert på virksomhet og anleggsmidlenes beliggenhet. 
Selskapets virksomhet er konsentrert rundt kjøp og salg av Vitamin K2, samt forskning og 
utvikling innen samme område som er det primære segment.  
 
Konsernet har ikke separate geografiske segment i henhold til IAS 14. Det er likevel gitt 
informasjon om geografisk fordeling av inntekter i tabellen under.  
 



Beløp i NOK 1000
2008 2007

Geografisk fordeling
USA 11 298 15 523
Europa 7 534 6 604
Andre områder 103 0
Totalt salg 18 935 22 127

NattoPharma ASA

 
 
Informasjon om store kunder: 
 
Inntekter fra en av NattoPharma sine kunder, PL Thomas & Co. som er agent for Nord Amerika, 
utgjør NOK 11 298 tusen av konsernets totale inntekter.  
 
Note 5    Lønnskostnader og antall ansatte 
 
Beløp i NOK 1000 2008 2007

Lønninger 9 467 4 544
Arbeidsgiveravgift 1 271 743
Aksjebaserte opsjoner 65 65
Pensjonskostnader 269 160
Andre ytelser 191 165
Sum 11 263 5 677

Selskapet har følgende årsverk 9 7,5  
 
Spesifikasjon av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte er omtalt i note 22. 
 
Pensjonskostnader 
Selskapet er pålagt å ha en obligatorisk pensjonsplan i henhold til norsk lov om obligatorisk 
tjenestepensjon ("Lov om obligatorisk tjenestepensjon"). Selskapet har tegnet en innskudds-
pensjonsavtale med Storebrand Livsforsikring AS, som går utover kravene i denne loven. 
Avtalen er basert på en premieinnbetaling på 3 % for inntekt mellom 1 G og 6 G (G = 70.256,-) 
og 6 % av inntekt mellom 6 G og 12 G. Ordningen inkluderer en uføredekning. I tillegg er det 
avtalt en gruppelivsordning basert på en erstatning tilsvarende 15 G ved død. I henhold til 
allmennaksjelovens § 6-16a, har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen 
godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. 
 
 
Note 6 Aksjebasert avlønning 
Ved ordinær generalforsamling 22. juni 2007 ble det vedtatt en emisjonsfullmakt på totalt 1 
million opsjoner som løper til 21. juni 2009. 
 
Selskapet tildelte i 2007 200 000 opsjoner til Erik Tjørstad, selskapets CFO. Opsjonene blir 
opptjent over en periode på 30 måneder dersom vilkårene under avtalen blir oppfylt. I tillegg til 
et krav om ansettelse i selskapet over opptjeningsperioden spesifiserte opsjonsavtalen kravet om 
emisjon og børsnotering innen fastsatte datoer. 100 000 av opsjonene utløp i 2007 og tilsvarende 
50 000 i 2008. Det gjenstår opsjoner tilsvarende 50 000 aksjer som forfaller pr 21.juni 2009. 
 



Antall opsjoner

Veiet 
gjennomsnit-
tlig utøvelses 

pris
Antall 

opsjoner

Veiet 
gjennomsnit-
tlig utøvelses 

pris
Utestående  pr 01.01            100 000               5,00                      -                   -   
Tildelt                        -                   -            200 000               5,00 
Terminert                        -                   -                        -                   -   
Utøvd                        -                   -                        -                   -   
Utløpt            (50 000)               5,00        (100 000)               5,00 
Utestående pr 31.12.              50 000               5,00          100 000               5,00 
Utøvbare 31.12.                      -                     -                      -                     -   

2008 2007

 
 
 
 
Veid gjennomsnittlig kontraktsmessig levetid av gjenværende opsjoner pr 31. desember 2008 
var 0,5 år. Verdien av ansattes ytelser som mottas for opsjoner måles til virkelig verdi av tildelte 
opsjoner ved bruk av Black Scholes modellen.  
 
Veide gjennomsnittlige forutsetninger benyttet til å beregne virkelig verdi av opsjoner tildelt i 
2007 var: 
 

2007

Volatilitet 51 %
Forventet levetid i antall år 1,49
Risko fri rente 4,15 %
Aksjekurs på tildelingsdato               5,00 
Utøvelsespris               5,00 
Verdi på tildelingstidspunkt 1,24  
 
Kostnadene ved aksjebasert avlønning baserer seg også på ledelsens estimat for turnover blant 
de ansatte. Forventet volatilitet ble basert på historisk volatilitet for sammenlignbare selskaper 
notert på Oslo Børs. 
 
Personalkostnader 2008 2007
Aksjeopsjoner tildelt i 2007 65                 65                    
Arbeidsgiveravgift aksjeopsjoner (44)               44                    
Sum Personalkostnader 21                 109                   

 
Arbeidsgiveravgiften er beregnet med bakgrunn i antatt fordel lønn og er beregnet ved 
forskjellen mellom markedskurs pr. 31.12 og innløsningskursen 
 
Note 7 Spesifikasjon av andre driftskostnader  

Beløp i NOK 1000 2008 2007 2008 2007

Leiekostnad 1) -235 1 551 -235 1 551
Forsknings- og utviklingskostnad 9 368 4 636 9 368 4 636
Reisekostnad 1 430 710 1 430 710
Honorarer og andre tjenester 4 973 1 928 4 973 1 928
Salgs- og reklamekostnad 3 936 3 680 3 936 3 680
Annen driftskostnad 1 259 585 1 426 585
Sum andre driftskostnader 20 731 13 090 20 898 13 090

KonsernASA
NattoPharma

 
1) Grunnet kansellering av leieavtale før utløp av avtalt leieperiode fikk konsernet utbetalt en kompensasjon fra utleier. 
 



 
Samlet kostnadsført beløp knyttet til forskning og utvikling for NattoPharma ASA utgjør i 2008 
NOK 10 195 tusen (2007 NOK 10 170 tusen). I tillegg til FoU kostnader som fremkommer av 
tabellen over, relaterer FoU kostnader seg til lønnskostnader. 
 
Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor: 
 
Beløp i 1000 kr, eksklusiv
merverdiavgift Morselskap Datterselskap Morselskap Datterselskap

Lovpålagt revisjon 140                -                    90                  -                   
Andre attestasjonstjenester 62                  -                    70                  -                   
Skatterådgivning -                -                    -                 -                   
Andre tjenester utenfor revisjon -                -                    338                -                   
Sum honorar Nitschke AS 202                -                    498                -                   

2008 2007

 
 
Andre tjenester utenfor revisjon i 2007 er i hovedsak relatert til omarbeidelse av 
årsregnskap til IFRS, og bistand i forbindelse med børsnoteringen. 
 
Note 8 Finansposter 
Spesifikasjon av finansposter: 
 
Beløp i NOK 1000

Finansinntekter 2008 2007 2008 2007
Renteinntekt 888 423 889 423                   
Annen finansinntekter 726 108 726 108                   
Sum finansinntekter 1 614             531                    1 615              531                   

Beløp i NOK 1000

Finanskostnader 2008 2007 2008 2007
Rentekostnad 2 809             1 485                 2 809              1 485                
Andre finanskostnder 867                900                    831                 900                   
Nedskrivning av investering i datter 100                156                    -                  -                    
Sum finanskostnader 3 776             2 541                 3 640              2 385                

Netto finanskostnad (2 162) (2 010) (2 025) (1 854)

ASA Konsern

NattoPharma
ASA Konsern

NattoPharma

 
 
Andre finanskostnader inkluderer et tap ved tilbakekjøp av obligasjoner til par verdi på NOK 
328 tusen i 2008. 
 
Note 9 Skatt 
Årets skattekostnad består av: 
 
(Beløp i NOK tusen) 2008 2007

Betalbar skatt                           -                             -   
Utsatt skatt                      3 905 (2 172)                   
Skattekostnad (inntekt) for året                      3 905                    (2 172)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skatteeffekt av midlertidige forskjeller er vist i følgende tabell: 
 
Beløp i NOK tusen 2008 2007

Driftsmidler/immaterielle eiendeler 188          51                  
Avsetninger -           12                  
Obligasjonslån (195)         (587)              
Fremførbart underskudd 1) 11 655     4 429             
Sum utsatt skatt fordel 11 648     3 905             

Utsatt skatt i balansen:
Utsatt skattefordel -           3 905             
Utsatt skattforpliktelse -           -                  
 
1) Av samlet fremførbart underskudd utgjør NattoPharma ASA sin andel NOK 11 609 tusen. 
 
Selskapet har tidligere aktivert utsatt skattefordel. På bakgrunn av selskapets og konsernets 
svake resultater i 2008 sammenlignet med budsjett har selskapet konkludert med at kriteriene for 
balanseføring av utsatt skattefordel ikke lenger tilfredsstilles. Per 31.12. 2007 utgjorde denne 
skattefordelen NOK 3 905 tusen som i årsregnskapet per 31.12.2008 er resultatført.  
 
Følgende tabell viser en avstemming mellom forventet skatt basert på resultat før skatt og 
nominell skattesats og faktisk skattekostnad/(inntekt): 
 
Beløp i NOK tusen 2008 2007

Resultat før skatt (24 632)         (8 028)               
Nominell skattesats 0,28 0,28
Forventet skattekostnad (inntekt) (6 897)           (2 248)               
Skatteeffekt av ikke-fratrekksberettigede kostnader 37                  76                     
Endring av ikke-balanseførte utsatt skattefordel 1) 10 765           -                    
Skattekostnad (inntekt) 3 905             (2 172)               
Effektiv skattesats -15,9 % 27,1 %  
 
1) I tillegg er NOK 883 tusen i utsatt skatt inkludert, som relaterer seg til direkte relaterte 
transaksjonskostnader ved emisjon ført direkte mot egenkapital. 
 
Note 10 Resultat per aksje 
Ordinært resultat pr aksje er beregnet ved å dele årsresultatet på det vektede gjennomsnittet 
antall utestående ordinære aksjer gjennom året fratrukket egne aksjer. 
 

2008 2007
Årsresultat ( NOK 1 000) (28 538)           (5 856)      
Vektet gjennomsnittlig antall
ordinære utestående aksjer 20 434            18 787      
Ordinært resultat per aksje (1,40)               (0,31)         
 
1 233 210 potensielt utvannede tegningsretter og 50 000 potensielt utvannede opsjoner er ikke 
inkludert i utregningene siden de ikke har en utvannende effekt. 



 
Note 11 Immaterielle eiendeler 

Beløp NOK 1000
Kjøpte 

rettigheter Patenter

Sum 
immaterielle 

eiendeler

Anskaffelseskost:
Anskaffelseskost 01.01.07 -                    1 650             1 650                
Tilgang 3 236             -                    3 236                
Anskaffelseskost 31.12.07 3 236             1 650             4 886                
Tilgang -                    -                    -                       
Avgang -                    -                    -                       
Anskaffelseskost 31.12.08 3 236             1 650             4 886                

Akkumulerte avskrivninger:
Akkumulerte amortiseringer og verdifall 01.01.2007 -                    (13)                (13)                   
Årets amortiseringer og verdifall -                    (153)              (153)                 
Akkumulerte amortiseringer 31.12.2007 -                    (166)              (166)                 
Årets amortiseringer og verdifall (647)              (153)              (800)                 
Akkumulerte amortiseringer og verdifall 31.12.2008 (647)              (319)              (966)                 

Balanseført verdi pr. 31.12.07 3 236             1 484             4 720                
Balanseført verdi pr. 31.12.08 2 589             1 331             3 920                 
 
Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. 
Den økonomiske levetiden er beregnet til: 
- Patent 1     10 år 
- Patent 2+3    11 år 
- Kjøpte rettigheter    5 år 
 
Selskapet har benyttet seg av vanlige vurderinger rundt varigheten av et patent. Normalt er et 
patents levetid anslått til å være 15 år fra det tidspunkt et patent blir registrert, og for kjøpte 
patenter i 2006 er gjenstående levetid da vurdert til å være 10 og 11 år. Dette er også lagt til 
grunn for avskrivninger. Se for øvrig nærmere om vurderinger rundt aktiveringer av 
immaterielle eiendeler i note 2.7. og note 4. 
 
Note 12 Varige driftsmidler 
Beløp i NOK 1000 Oppussing Datutstyr Inventar 

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost 01.01.07 371             170                52               593                   
Tilgang -                  108                191             299                   
Anskaffelseskost 31.12.07 371             278                243             892                   
Tilgang 56                  10               66                     
Avgang (371)            -                    -                  (371)                 
Anskaffelseskost 31.12.08 -                  334                253             587                   

Akkumulerte avskrivninger
Akkumulerte avskrivninger 01.01.07 (107)            (41)                (11)              (159)                 
Årets avskrivninger (83)              (72)                (18)              (173)                 
Akkumulerte avskrivnger 31.12.07 (190)            (113)              (29)              (332)                 
Årets avskrivninger -                  (101)              (58)              (159)                 
Avgang 190 190
Akkumulerte avskrivninger 31.12.08 -                  (214)              (87)              (301)                 

Balanseført verdi pr. 31.12.07 181             165                214             560                   
Balanseført verdi pr. 31.12.08 -                  120                166             286                   

Sum varige 
driftsmidler

 
 
Både morselskap og konsernet benytter lineære for alle varige driftsmidler.  Den økonomiske 
levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 
- Oppussing, ihht. leiekontraktens løpetid  lineært 4 år 



- Datautstyr       lineært 3 år 
- Inventar        lineært 5 år 
 
Note 13 Datterselskaper 
Investeringer i datterselskaper: 

Stemme-
Ervervet Eierandel rettigheter

MGP Diagnostics 2008 100 % 100 %  
 
Investeringen i datterselskapet vurderes etter kostmetoden i morselskaps selskapsregnskap. 
MPG Diagnostics AS er nedskrevet i 2008, mens NattoPharma Ltd ble nedskrevet i 2007. 
NattoPharma Ltd er slettet som selskap i 2008. Nedskrivningene er klassifisert som 
finanskostnad, og utgjør NOK 100 tusen i 2008, og NOK 156 tusen i 2007. 
 
Aksjekapital og stemmerettigheter i datterselskap: 
 
Beløp i NOK 1000 Aksje- Antall Egenkapital Balanseført 
Selskapets navn kapital aksjer verdi 2008
MGP Diagnostics 1 000          1 000             (30)                -                        
 
MPG Diagnostics AS har avgitt et årsregnskap for 2008 som viser et underskudd på NOK 130 
tusen. 
 
Note 14 Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 
Beløp i NOK 1000 2008 2007

Kundefordringer 899 1 999          
Andre kortsiktige fordringer 320 776             
Sum kundefordringer og andre fordringer 1 219               2 775           
 
Avsetning tap på kundefordring er NOK 0 både for 2008 og 2007 og det er heller ikke 
resultatført tap i periodene. 
For redegjørelse av NattoPharmas kredittrisiko og håndtering av denne se note 18- Finansiell 
markedsrisiko.  
 
Note 15 Bankinnskudd 
Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember var skattetrekksmidler på NOK 
341 tusen og depositum på NOK 626 tusen. Tilsvarende i 2007 utgjorde skattetrekksmidler 
NOK 255 tusen og depositum NOK 842 tusen, hvorav NOK 216 tusen ble frigitt i januar 2008 
etter opphør av leiekontrakt for kontorlokale i Henrik Ibsens gate 100, Oslo. DnBNOR har stillet 
sikkerhet for husleie for leie av selskapets kontorer på Lysaker Torg 5 med en garanti på NOK 
626 tusen som er sikret med et pant i selskapets foliokonto/kontantbeholdning. 
 
Note 16 Aksjekapital 

Antall Pålydende Aksjekapital
aksjer

Antall utestående aksjer 01.01.07 16 991 500    0,1 1 699 150         
Innbetalt aksjer i 2006, registrert i 2007 1 785 800      0,1 178 580            
Antall utestående aksjer 31.12.07 18 777 300    0,1 1 877 730         
Innbetalte akser i 2007, registrert i 2008 300 000         0,1 30 000              
Emisjon 1 367 924      0,1 136 792            
Sum 20 445 224    2 044 522          
 
Generalforsamlingen har autorisert utgivelse av 1 000 000 aksjer i sammenheng med selskapets 
aksjebaserte avlønningprogram. Denne autoriseringen utløper i juni 2009. Videre har 



generalforsamlingen autorisert utgivelse av 1 233 210 aksjer i sammenheng med utstedelse av et 
tilsvarende antall tegningsretter med obligasjonslånet som ble lagt ut i 2007 (se note 17). 
 
Selskapets aksjer er ikke inndelt i aksjeklasser.  Alle aksjene har lik rett til utbytte og lik 
stemmerett. Pålydende verdi er NOK 0,10 per aksje. 
 
Note 17 Obligasjonslån 
2008

(Beløp i NOK tusen)
Nominell 

rente Løper til Pålydende
balanseført 

verdi
Obligasjonslån med tegningsrettighet 10,4 % 10.07.2009 15 500 14 802   
 
Obligasjonslånet er klassifisert som kortsiktig gjeld i balansen i 2008. 
 
2007

(Beløp i NOK tusen)
Nominell 

rente Løper til Pålydende
balanseført 

verdi
Obligasjonslån med tegningsrettighet 10,4 % 10.07.2009 18 500 16 403   
 
Obligasjonslånet ble klassifisert som langsiktig gjeld i balansen i 2007. 
 
Selskapet inngikk 10. juli 2007 en avtale med Norsk Tillitsmann ASA om et obligasjonslån 
inkludert frittstående tegningsrettigheter pålydende NOK 18,5 millioner. Selskapet skilte ut 
tegningsrettene og regnskapsførte disse som egenkapitalutgivelse til et beløp på NOK 1,77 
millioner før transaksjonskostnader og utsatt skatt. Selskapet hadde transaksjonskostnader på ca. 
NOK 1 million knyttet til etablering av obligasjonslånet som ble forholdsmessig fordelt mellom 
gjeld og egenkapital. 
 
1 233 210 tegningsrettigheter ble utgitt i forbindelse med utgivelse av lånet. Tegningsrettene har 
en utøvelsespris på NOK 15 per aksje og forfaller 10. juli 2009. 
 
I januar 2008 besluttet selskapet å kjøpe tilbake obligasjoner med et nominelt beløp på NOK 3 
millioner. Selskapet resultatførte et tap på NOK 328 tusen på transaksjonen. 
 
Videre finansiering er omtalt i note 23 Forutsetning om fortsatt drift. 
 
Note 18 Annen kortsiktig gjeld 
Beløp i NOK 1000 2008 2007

Påløpte renter 761                   909                   
Avsatt etterlønn 1 906                -                   
Annet 1 610                161                   

Sum 4 277                1 070                 
 
Note 19 Finansiell markedsrisiko 
Selskapet er eksponert for markedsrisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko valutarisiko og risiko 
knyttet til rentenivået. 
 
Markedsrisiko 
Selskapets omsetning for 2008 utgjøres med nesten 60 % av en kunde. Denne kunden er 
distributør for Nord Amerika med en betydelig markedsposisjon og god spredning på sine 
kunder. Det er flere aktører som er interessert i å komme inn i dette markedet, og denne aktørens 
rolle vil bli redusert ettersom nye markeds- og produktmarkedsområder vokser frem, spesielt 
innenfor mat segmentet, samtidig som EU markedet vil få betydelig større innflytelse på 
selskapets omsetning i tiden fremover ettersom EFSA/EU godkjennelsen er gjort kjent. Styret 
anser risikoen for akseptabel. 
  
 



 
Likviditetsrisiko 
Forsikring likviditetsstyring omfatter opprettholdelse av tilstrekkelig kontantbeholdning. 
Ledelsen følger rullerende prognoser for selskapets likviditetsreserver basert på forventet 
kontantstrøm. Selskapet aktivitetsområde er finansiert gjennom egenkapital og opptak av 
obligasjonslån. I januar 2008 ble det gjennomført en aksjeemisjon som gav brutto kontant-
tilførsel på NOK 16,4 millioner. Transaksjonskostnader utgjorde NOK 3,2 millioner. Pr 31. 
desember 2008 hadde selskapet en likviditetsbeholdning på NOK 10,2 millioner hvorav NOK 
967 tusen er bundne midler. Selskapet jobber med å få på plass ny finansiering, og dette er 
nærmere omtalt i note 23 Forutsetning om fortsatt drift. 
 
Følgende tabell viser forfall av finansielle forpliktelser. Avtalte rentebetalinger er inkludert i de 
kontraktsmessige forpliktelsene: 
 
Beløp i NOK tusen Obligasjons- Leverandør- Andre finansielle Sum

lån gjeld forpliktelser

0-6 måneder -                   1 164             4 277                       5 441       
6-12 måneder 16 268             -                 -                          16 268     
Sum 16 268             1 164             4 277                       21 709      

 
Renterisiko og rentesensitivitet 
Selskapet er eksponert for renterisiko på plasseringer i pengeposter med flytende rente. 
Overskuddslikviditeten er plassert i bank. I tillegg har selskapet tatt opp et obligasjonslån med 
en fast rente på 10,4 %. Gjennom obligasjonen er selskapet eksponert for virkelig verdi 
endringer ved eventuelle endringer i rentene. Da det er fast rente og obligasjonen vurderes til 
amortisert kost, så vil ikke endringer i rentene påvirke resultatet. Derfor er ikke rentekostnaden 
sensitiv i forhold til fremtidige renteendringer. 
 
Kredittrisiko 
Kredittrisiko er risiko for tap om en kunde eller annen motpart ikke klarer å oppfylle sine 
kontraktuelle forpliktelser som har oppstått gjennom salg av produkter. Selskapets største kunde, 
som er distributør for Nord Amerika, står for 56 % av omsetningen i 2008 (2007: 69 %). 
Kundene betaler 50 % ved kontraktsbestilling og resten ved levering, noe som bidrar til å 
redusere kredittrisikoeksponeringen betydelig. 
 
Balanseført verdi av finansielle eiendeler representerer maksimal kreditteksponering. Maksimal 
eksponering for kredittrisiko på balansedagen var: 
 
Beløp i NOK 1000 2008 2007

  Kundefordringer 899 1 999
Fordringer utsatt for kredittrisiko eksponering 899 1 999  
 
Valutarisiko og sensitivitet 
Selskapet operer internasjonalt og er utsatt for valutarisiko, hovedsakelig i forhold til USD, 
YEN og EURO. Valutarisiko oppstår i forbindelse med kjøp av varer og tjenester.  Risiko 
vurderes som akseptabel og det er ikke gjort valutasikringstiltak. 
 
Effekten av en endring på 10 % i valutakurser pr. 31.12.2008 ved omregning av finansielle 
eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta ville ikke hatt en vesentlig effekt på resultatet. 
 
Virkelig verdi av finansielle instrumenter 
Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, leverandørgjeld og 
andre kortsiktige finansielle instrumenter er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av kort tid til 
forfall.  
 



Virkelig verdi av obligasjonslånet blir beregnet som nåverdien av fremtidige kontantstrømmer 
for renter og avdrag. Markedsrente pluss en konsernspesifikk kredittrisiko blir benyttet som 
diskonteringsrente. Virkelig verdi av obligasjonslånet per 31.12.2008 er beregnet til NOK 
13 652 tusen. Bokført verdi etter amortisert kost per 31.12.2008 er NOK 14 802 tusen. 
 
Kapitalforvaltning 
Formålet med konsernets kapitalstyring er å opprettholde en god kredittverdighet og at 
gjeld/egenkapital ratio blir holdt på et nivå som hjelper å opprettholde en god kredittverdighet 
 
Selskapet forvalter overskuddslikviditet ved plassering i bank. Selskapet har ingen ytterliggere 
planer om låneopptak utover planer om refinansiering av obligasjonslånet som forfaller 9. juli 
2009. I låneavtalen er det tatt inn en klausul som begrenser selskapets mulighet til å betale 
utbytte i lånets løpetid. Selskapet har ingen vedtatt policy mht kjøp av egne aksjer. 
 
Note 20 Ikke balanseførte forpliktelser 
Kjøp av varer 
I henhold til avtale med Sumitomo Corporation er NattoPharma forpliktet til kjøp av et 
minimums volum for 2008, som ikke ble oppnådd.  Som en kompensasjon for dette har partene 
inngått en avtale om tilleggskjøp av vitamin K2 for levering i 2009.  Forpliktelsen utgjør NOK 
2,7 millioner basert på en vekslingskurs YEN/NOK 7,7589 pr 31.12.2008.  Varene vil bli levert 
til lager i Sverige for videresalg derfra. 
 
Operasjonelle leieavtaler 
Operasjonelle leieavtaler består av en leiekontrakt på kontorlokaler som ble inngått i november 
2007 og som utløper i november 2013. Leieprisen blir oppjustert med konsumprisindeksen årlig. 
Konsernet har også operasjonelle leieavtaler for datautstyr.  
 
Konsernet resultatførte NOK 1 087 tusen i leiekostnader i 2008 og NOK 1 095 tusen i 2007. 
Konsernet resultatførte NOK 1 322 tusen mottatt som kompensasjon for terminering av 
leiekontrakt for tidligere kontorlokaler. 
 
Spesifikasjon av kontraktsfestede leieforpliktelser: 
Beløp i NOK 1000 2008 2007

Mindre enn 1 år 1 008                 954                    
Mellom 1 og 5 år 3 840                 3 815                 
Mer enn 5 år -                     874                    
Sum 4 848                 5 643                  



 
Note 21 Aksjonærinformasjon 
NattoPharma ASA har 273 aksjonærer pr 31.12.2008.  Selskapets aksjer er ikke inndelt i 
aksjeklasser.  Alle aksjene har lik rett til utbytte og lik stemmerett. 
 
Oversikt over 20 største aksjonærene pr 31.12.08: 
 

Aksjonærliste 20 største
NattoPharma ASA Antall %- eier
Aksjonær: aksjer inter.

1 Svenska Handelsbanken Stockholm, Nom kto 2 485 500 12,16 %
2 Anacott Steel AS 2 458 700 12,03 %
3 B Mcallen SL 2 287 268 11,19 %
4 Sellæg, Bjørn Arne Fr. 1 986 700 9,72 %
5 Bohan & Co AS 1 612 700 7,89 %
6 Eng AS 814 000 3,98 %
7 Gjersvik, Karsten 780 000 3,82 %
8 Macama Invest AS 775 533 3,79 %
9 Nordea Bank Denmark S/A, Nom. Kto 642 666 3,14 %

10 Universal Exports AS 606 000 2,96 %
11 Haadem Invest AS 566 800 2,77 %
12 Sellæg Aase 416 600 2,04 %
13 Pictet & Cie Banquiers, Sveits, Nom. Kto 400 000 1,96 %
14 Mascot Holding AS v/ Alex Munch Thore 400 000 1,96 %
15 Easy2Connect AS 300 000 1,47 %
16 MP Pensjon 280 000 1,37 %
17 LKG Holding AS 200 000 0,98 %
18 Jakobsen, Arnt 195 000 0,95 %
19 Natland Invest AS 190 000 0,93 %
20 Vestland Invest AS 161 500 0,79 %

Øvrige 2 886 257 14,12 %
Sum 20 største aksjonærer 20 445 224 100,00 %

31.12.2008

 
 
Note 22 Transaksjoner med nærstående parter og avlønning av ledende ansatte 
(Neløp i NOK tusen) Annen Utøvde

Navn Stilling (tidsperiode) Lønn
godt-
gjørelse

Pensjons - 
kostnader

aksje 
opsjoner

Thomas Christensen CEO (221208 -) 55              -                 -               
Stein Westbye CEO (0101-3105)/styremedlem 090 1 096         7            32              -               
Egil Greve CEO (0106-2112) 746            4            19              -               
Erik Tjørstad CFO 984            11          26              -               
Anne Bjørnebye Vik VP R&D and regulatory affairs 701            8            28              -               
Siri Stabel Olsen VP Sales and Markteing 0103-3112 675            5            23              -               
Frode Bohan VP Sales and Markteing 0101-2802 521            3            18              -               
Hogne Vik Styreleder 0101-0905 184            -               
Morten Sundstø Styreleder 0905-0809 100            -               
Ola Røthe Styreleder 0412- -                 -               
Line Ravlo-Losvik Styremedlem 0101 - 2208 16              -               
Bjørn Pedersen Styremedlem 0101-0905 91              -               
Therese Comiskey Olsen Styremedlem 0101-2208, 0809-041 16              -               
Christian Barlett Teig Styremedlem 0905-2208 -                 -               
Lisa Ann Cooper Styremedlem - 0412 -                 -               
Gerhard Christian Stang Våland Styremedlem - 0412 -                 -               
Totalt 5 185         38          146            -                
 
Ytelser i tabellen over er basert på utbetalinger foretatt i året 2008. 
 



I forbindelse med at tidligere administrerende direktør Stein Westbye fratrådte stillingen 31. mai 
2008, ble det som en del av avtalen innvilget en etterlønn på 18 måneder, som er reforhandlet og 
redusert med NOK 0,9 millioner. Det er avsatt NOK 0,9 millioner i etterlønn pr 31. desember 
2008.  Tilsvarende er det pr 31.12.2008 avsatt NOK 1,1 millioner i etterlønn for Egil Greve i 
forbindelse med hans avgang 22. desember 2008. 
 
Thomas Christensen ble konstituert som ny daglig leder 22. desember 2008. Fra 1. april 2009 er 
ansettelsen omgjort til fast stilling. Det er avtalt 1 måneds gjensidig oppsigelsestid, hvor det ved 
oppsigelse fra arbeidstaker gjelder 3 måneders etterlønn, mens det ved oppsigelse fra arbeids-
giver gjelder 6 måneders etterlønn. 
 
Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. 
 
Aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte: 
Navn Stilling Antall aksjer Eierandel

Thomas Christensen ved Easy2Connect AS Daglig leder/CEO 300 000          1,50 %

Sum 300 000          1,50 %  
 
Transaksjoner med nærstående parter 
Beløp i NOK tusen
Selskap/stilling Nærstående part Transaksjonsbeløp

Anacott Steel AS Morten Sundstø 540
Styremedlem Therese Comiskey Olsen 201
Wikborg,Rein & Co. Line Ravlo-Losvik 127  
 
Den 5.01.07 ble det inngått konsulentavtale mellom NattoPharma ASA og Anacott Steel AS 
vedrørende innleie av konsulent som fungerende IR, samt rådgivning i tilknytning til strategiske 
spørsmål og finansiering av selskapet. Anacott Steel AS er aksjonær i selskapet. I utgangs-
punktet var avtalen å anse som en avtale mellom selskapet og en aksjeeier som ble regulert av 
aksjelovens § 3-8.  På tidspunktet for avtaleinngåelsen vurderte styret at konsulentavtalen ble 
omfattet av unntaket i aksjelovens§ 3-8 (1) nr 4 siden konsulentavtalen var blitt inngått på 
armlengdes avstandsom ledd i selskapets vanlige virksomhet og på vilkår som var vanlige for 
tilsvarende avtaler, imidlertid ble avtalen terminert pr 30. september 2008. 
 
Theresa Comiskey Olsen var styremedlem i NattoPharma ASA i perioden 1. januar til 21. august 
2008 samt for perioden 8. september til 4. desember 2008.  I perioden mottok hun honorarer for 
juridisk rådgivning som gikk ut over det som naturlig ble dekket gjennom styrehonorarer. 
 
Line Ravlo-Losvik var styremedlem i perioden 1. januar til 21. august 2008. I perioden utførte 
Wikborg Rein & Co juridiske konsulentoppdrag for selskapet som ikke var dekket av 
styrehonoraret. 
 
Note 23  Forutsetning om fortsatt drift 
Årsregnskapet for 2008 for morselskapet og for konsernet er avlagt under forutsetning om 
fortsatt drift. Dette er basert på det oppnås en forlengelse/refinansiering av obligasjonslånet med 
en løpetid på 2 år fra 9. juli 2009 til 9. juli 2011 Betingelsene for forlengelsen av obligasjons-
lånet er en rente på 10,4 % p.a. og at det avtales nye tegningsretter basert på 11 aksjer pr. 
tegningsrett og med en strike kurs på NOK 4,5/aksje. For hver obligasjon, som er pålydende 
NOK 500 000 vil det bli utstedt totalt 10 101 tegningsretter. I tillegg vil styret legge frem for en 
ekstraordinær generalforsamling i mai 2009 et forslag om å vedta en kapitalforhøyelse på totalt 
NOK 7 millioner, basert på utstedelse av 2 millioner aksjer hver pålydende NOK 0,10 og med 
en tegningskurs NOK 3,5/aksje. Sammen med et forventet salg av selskapets egenbeholdning av 
obligasjonslåner på opptil NOK 3 mill vil dette gi selskapet en tilført arbeidskapital på mellom 
NOK 7 og NOK 10 millioner, som er tilstrekkelig til å finansiere virksomheten for de neste 12 
måneder. Kapitalforhøyelsen og godkjennelse av fornyelse av obligasjonslånet sammen med 



fullmakt om utstedelse av aksjeopsjoner knyttet til tegningsrettene er betinget av vedtak på en 
ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes i mai 2009.  
 
Styret forutsetter at den planlagte kapitalforhøyelsen og forlengelsen av obligasjonslånet blir 
gjennomført i mai 2009. Ettersom fortsatt drift er betinget av kapitalforhøyelse og forlengelse av 
obligasjonslånet som ikke er endelig sluttført pr. dags dato, gjør styret oppmerksom på at det er 
vesentlig usikkerhet om fortsatt drift for morselskapet og for konsernet pr. datoen for avleggelse 
av 2008 årsregnskap og årsberetning. 
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