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STYRETS ÅRSBERETNING 2009 
 

Dolphin Interconnect Solutions ASA (Dolphin) har sitt hovedkontor i Olaf Helsetsvei 6, Oslo, 

Norge.  Dolphin eier 100 % av Dolphin Interconnect Solutions North America Inc som har 

kontoradresse 225 Cedar Hill Street Marlborough, MA 01752 USA.  Dolphin utvikler og 

markedsfører maskinvare og programvare til bruk i kommunikasjon mellom datamaskiner.  

Produksjon av maskinvare er satt ut til underleverandører. 

 

 

Selskapets drift, utvikling og fremtidsutsikter 

Selskapets utvikling var ikke tilfredsstillende i 2009, og det ble iverksatt en rekke tiltak for å ivareta 

verdiene i selskapet. 

 

Den vesentlige andelen av Dolphins omsetning de siste 7 år har vært knyttet til noen få større 

prosjekter som gikk over flere år.  Disse prosjektene hadde gode marginer, men lav forutsigbarhet 

for fremtidige salg utgjorde en betydelig operasjonell risiko for fremtidig drift.  Av den grunn startet 

selskapet med å utvikle teknologi og produkter som var mer skalerbare, og kunne benyttes til 

bredere kundegrupper. Etter sammenslåingen med StarGen i 2007 startet selskapet en utvikling 

basert på PCI Express teknologien som sammen med Dolphins SuperSocket programvare dannet 

kjernen av produktlinjen Dolphin Express. Dolphin investerte betydelige ressurser i å få Dolphin 

Express etablert på databasemarkedet.   

 

Av ulike grunner ga denne satsningen ikke det ønskede resultatet.  Styret måtte derfor avvikle den 

salgsorganisasjonen som var etablert, og la om strategien til å satse på bredere OEM løsninger med 

partnere.  Videre medførte den manglende inntjeningen at Dolphin ikke hadde tilstrekkelige 

finansielle ressurser til å fullføre selskapets ambisiøse utviklingsprogram for NumaChip.  Midt under 

den globale finanskrisen og med fallende salg var det styrets oppfatning at det ikke forelå noe 

grunnlag for å hente ny egenkapital til selskapet.  Styret valgte isteden å utfisjonere NumaChip 

prosjektet i et eget datterselskap -Numascale AS. – I juni 2009 lykkes man med å hente inn NOK 14,3 

mill. gjennom en emisjon, hvilket medførte at Dolphins eierandel i Numascale AS ble redusert fra 

72,7 % til 12,6 %. Kapitalutvidelsen i Numascale AS medførte at selskapet opphørte å være et 

datterselskap av Dolphin fra det tidspunktet hvor kapitalutvidelsen i Numascale AS ble gjennomført.  

 

Som et ledd i kostnadsmessig tilpasning til inntektene ble det igangsatt betydelige 

kostnadsreduksjoner, som bl.a. medførte at et betydelig antall medarbeidere måtte forlate selskapet i 

2009.  For å redusere kostnadsnivået i selskapet ytterligere har flere av selskapets medarbeidere vært 

permittert i løpet av 2009 samt at flere av konsernets medarbeidere utenfor Norge måtte akseptere 

lønnsreduksjoner.  I løpet av 2009 valgte flere medarbeidere å si opp sin stilling.  

 

Selskapet foretok ytterligere kostnadsreduksjoner i løpet av fjerde kvartal. Man inngikk bl.a. en avtale 

med huseier om at leieforholdet for selskapets lokaler i Olav Helsets vei 6, Oslo ble avsluttet ved 

utgangen av mars 2010. Dolphin hadde opprinnelig en avtale om leie av ca 1.000 kvm kontorlokaler 

ut 2014. Som en naturlig følge av de betydelige bemanningsreduksjonene samt utskillelsen av 

Numascale hadde Dolphin ikke lenger behov for kontorlokaler i denne størrelsen. Selskapet 

fremforhandlet en termineringsavtale som medførte at leieforholdet ble avsluttet pr mars 2010. 

Selskapet har fra april 2010 en kortsiktig leiekontrakt i Olaf Helsets vei 6, Oslo.  Tilsvarende ordning 

vedrørende leie av lokaler er også gjennomført ved datterselskapet i USA. 
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På bakgrunn av den svake økonomiske utviklingen i 2009 initierte styret en strategisk prosess hvor 

man innledet samtaler med flere andre selskaper med sikte på samarbeid. Formålet med prosessen var 

å finne en løsning hvor selskapets virksomhet kunne videreføres. Styret vurderte det som nødvendig 

at den nye konstellasjonen måtte ha tilstrekkelige finansielle ressurser til at man kunne videreutvikle 

Dolphins virksomhet ut fra de immaterielle ressurser selskapet råder over.  

 

Denne prosessen endte med at selskapets styre i november inngikk en avtale med eierne av Best 

Media AS om en sammenslåing. Sammenslåingen var planlagt gjennomført ved at samtlige aksjer i 

Best Media AS ble overdratt til Dolphin med oppgjør i Dolphin aksjer. Avtalen ble godkjent av 

selskapets generalforsamling 8. desember 2009. Med bakgrunn i at Dolphin ikke hadde fått ferdigstilt 

en fullstendig due diligence og uavhengig verdsettelse av Best Media, var det i forkant av endelig 

gjennomføring av avtalen nødvendig å foreta en ytterligere gjennomgang av enkelte forhold i Best 

Media. Resultatet av denne gjennomgangen medførte at det ikke var mulig å registrere 

kapitalinnskuddet i Dolphin innenfor 3 måneders fristen i Allmennaksjeloven. På bakgrunn av dette 

vedtok styret i Dolphin i et ultimo februar 2010 at sammenslåingen ikke vil bli gjennomført som 

opprinnelig avtalt.  

 

På bakgrunn av de endringsprosesser som Dolphin har gjennomført i 2009 ble det i desember inngått 

en avtale med Tim Miller om at han fratrådte som administrerende direktør ved utgangen av 2009. 

Samtidig ble Glenn Nøstdahl ansatt som selskapets nye administrerende direktør med tiltredelse 1. 

januar 2010. Nøstdahl er største aksjonær i Best Media AS og samtidig vært ansatt som daglig leder 

Best Media.   

 

Styret og den nye ledelsen initierte i januar 2010 en prosess for å foreta en ny analyse av Dolphins 

salgs- og markedsstrategi. Bakgrunnen for gjennomgangen var at den markedsmessige satsingen 

selskapet hadde gjennomført de siste to årene ikke ga det forventede resultat. På bakgrunn av denne 

gjennomgangen konkluderte styret med at det er grunnlag for en ”restart” av selskapet med fokus på 

løsninger i hovedsak rettet mot OEM kunder i ”embedded segmentet” hvor Dolphin tidligere har vist 

at man er konkurransedyktig. Samtidig vil man intensivere samarbeidet med større chip produsenter 

for å få økt markedstilgang til dette viktige markedssegmentet. Dolphins produktfokus vil således 

dreie mer mot softwareløsninger i forhold til tidligere, men selskapet vil også tilby 

hardwareplattformer til kunder der dette måtte være en fornuftig markedsmessig løsning. Det er 

styrets vurdering at det er på softwaresiden at selskapet har sitt konkurransefortrinn og at det er 

utvikling av denne delen av selskapet som vil skape fremtidige verdier for aksjonærer og ansatte. 

Styret forventer at denne satsningen først vil resultere i vesentlig økning av salgsvolumet fra 2011, og 

det er styrets vurdering at den nye strategien vil gi grunnlag for lønnsom drift i løpet av 2011. 

 

 

Finansiering og fortsatt drift 

På bakgrunn av selskapets underskudd i løpet av 2009 har selskapets likviditetssituasjon i løpet av året 

vært anstrengt. I forbindelse med sammenslåingen med Best Media AS ble finansieringen av Dolphin 

sikret ved at GN Power AS, et selskap kontrollert av Glenn Nøstdahl, ga Dolphin en låneramme på 5 

millioner kroner. En av forutsetningene for at lånet skulle utbetales var at emisjonen mot eierne av 

Best Media AS skulle være gjennomført. Som en følge av at emisjonen mot eierne av Best Media 

ikke ble gjennomført, har kun 1,975 millioner kroner blitt stilt til disposisjon til Dolphin (utbetalt til 

Dolphin i løpet av første kvartal 2010). For å sikre at man fikk tilstrekkelig tid til å gjennomføre en 

refinansiering av selskapet ble det i første kvartal 2010 inngått avtale men noen kreditorer om utsatt 

forfall av gjeld i størrelsesorden 1 millioner kroner.  
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Styret og ledelsen har i mars/april vært i kontakt med enkelte av Dolphins største aksjonærer og andre 

investorer og invitert disse til å delta i en rettet emisjon. Denne prosessen har medført at man har 

lykkes med å skaffe ugjenkallelige fullmakter til å tegne 11,658 millioner kroner i en rettet emisjon. 

Totalt har ni eksisterende aksjonærer og fem nye investorer avgitt slike fullmakter til styrets leder om 

tegning av 5,829 millioner aksjer til en tegningskurs på kroner 2,- pr aksje. Tegningskursen er satt lik 

aksjens pålydende. Styrets forslag til rettet emisjon skal behandles på en ekstraordinær 

generalforsamling i selskapet 7. mai. Tegningsbeløpet vil være disponibelt for selskapet i løpet av 

siste halvdel av mai. Denne rettede emisjonen vil bli etterfulgt av en reparasjonsemisjon hvor 

aksjonærer som ikke har fått muligheten til å delta i den rettede emisjonen gis mulighet til å tegne seg. 

Tegningskursen i reparasjonsemisjonen vil være den samme som i den rettede emisjonen og vil bli 

gjennomført i månedsskiftet mai/juni. Reparasjonsemisjonen er begrenset til totalt 2,5 millioner 

kroner. 

 

Styret forventer at selskapets ekstraordinære generalforsamling 7. mai godkjenner emisjonene. Under 

forutsetning av at emisjonene gjennomføres som forutsatt, sammen med konsernets prognoser for 

2010 og strategiske planer, kan styret i samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekrefte at 

forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og at regnskapet er avlagt under denne forutsetningen. 

 

 

Produktstatus 

Dolphins produkter består av hardware og software produkter som vesentlig forbedrer 

kommunikasjonen mellom datamaskiner. Løsningen består av kort som settes inn i datamaskinene og 

en switch som kobler det hele sammen i ett nettverk. Optimalisert software som installeres på 

maskinene sørger for at applikasjoner kan benytte kommunikasjonsløsningen uten endringer i 

applikasjonen.  

Et nytt software produkt fra Dolphin er SuperSockets for Windows. Dette produktet har opp til 10 

ganger bedre latency (forsinkelse på svar) og opp til 4 ganger bedre båndbredde enn standard 10 

Gigabit Ethernet. Dette produktet er løpet av 2010 blitt godkjent av Agilent og benyttes nå som 

løsning for å koble sammen Agilents høy ende oscilloskop DSO 90000A.  

 

DXH510 Adapter card DXS410 Switch 
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Figuren viser forskjellen mellom standard Gigabit og 10 Gigabit Ethernet mot Dolphins SuperSockets løsning på Windows.  

Dolphin har i tillegg ferdigstilt en ”Reflektive Memory” løsning basert på den samme hardwaren som 

SuperSockets. Foreløpige tilbakemeldinger fra pilot kunder og distributører er meget gode. Dette 

produktet har meget gode tekniske egenskaper og kost i forhold til konkurrerende løsninger. Begge 

produktene vil nå bli markedsført på generell basis innenfor markedet for Embedded applikasjoner. 

 

 

Finansielle forhold 

Salgsinntektene for året utgjorde 10,2 millioner kroner sammenholdt med 24,8 millioner kroner i 

2008. Hovedårsaken til nedgangen er at selskapet i løpet av første kvartal 2009 mistet omsetning fra 

sin største kunde som utfaset det produktet som Dolphins løsninger ble levert til. Av mange årsaker, 

hvorav den globale finansielle krisen med kapitaltørke og betydelig redusert aktivitet i mange 

området er en betydelig medvirkende faktor, har Dolphin beklageligvis ikke maktet å omstille seg 

raskt nok og få levert sine produkter og løsninger i markedet. Den feilslåtte strategien har videre 

ført til at man ikke har satset tilstrekkelig på ”embedded” segmentet og således ikke har maktet å 

fornye de viktige OEM kontraktene som historisk har stått for en vesentlig del av selskapets 

salgsinntekter. Styret ser i ettertid at omsetningsutviklingen i løpet av 2009 har vært preget av et for 

lite målrettet fokus på salgsorganisasjonen i selskapet. Nedbemanning og permitteringer har 

medført at selgernes tillit til organisasjonen har blitt svekket. Den revitalisering som har funnet sted 

de siste måneder har bidratt til å snu denne trenden, og så langt i 2010 har man sett en vekst i 

omsetningen sammenholdt med de siste måneder i 2009. Geografisk fordeler salget seg som følger, 

20 % i Europa, 37 % i USA, 22 % i Japan og 21 % i andre områder. Bare en ubetydelig andel av 

salget var til kunder i Norge. Sammenlignet med 2008 er det en vesentlig nedgang i Europa og USA 

mens omsetningen i Japan og andre land har økt i 2009. 

 

Som en konsekvens av at konsernet har foretatt nedskrivning av varelageret på 7,3 millioner kroner 

i fjerde kvartal 2009 viser regnskapet en negativ bruttofortjeneste med ca 0,3 millioner kroner i året. 

Korrigert for denne nedskrivningen er bruttofortjenesten ca 7,1 millioner kroner i 2009 mot 17,0 

millioner kroner forrige år. Dette gir en liten økning i bruttofortjenesten for året som endte på 

70,2 % mot 68,6 % i 2008. Bruttofortjenesten justert for nedskrivning av varelageret er således på 

linje med forrige år. 
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Selskapets driftskostnader (lønn- og andre driftskostnader) utgjorde for året 24,4 millioner kroner 

mot 40,3 millioner forrige år. Nedgangen er en konsekvens av den betydelige nedbemanning og 

nedskalering av virksomheten som har skjedd i løpet av året. I tillegg opphørte Numascale AS å 

være et datterselskap i slutten av juni 2009. Driftskostnadene for Numascale i perioden frem til 

selskapet gikk ut av konsernet utgjorde ca 4,45 millioner kroner. 

 

Konsernets EBITDA endte på minus 24,7 millioner kroner i 2009 mot minus 15,1 millioner kroner i 

2008.  

 

På bakgrunn av den negative utviklingen for konsernet har man måttet gjennomføre nye vurderinger 

av den balanseførte verdien av de immaterielle eiendelene i konsernet. Ved utgangen av 2009 er den 

balanseførte verdien 15,8 millioner. Styret og ledelsen har i sin vurdering utarbeidet estimater over 

fremtidige inntekter, kostnader og samt foretatt en vurdering av risiko etter beste skjønn. I 

vurderingen har man lagt til grunn en ”restart” av selskapet hvor man klarer å kapitalisere på den 

kunnskap som er opparbeidet over flere år. Dette innebærer at det forutsettes en vesentlig 

resultatforbedring i analysen og at det er ligger ambisiøse mål til grunn, hvor en vesentlig 

forutsetning er at man klarer å øke selskapets omsetning betydelig i forhold til nivået fra 2009. Det 

er således lagt til grunn at man lykkes med å foreta en re-posisjonering av selskapet og klarer å 

etablere lønnsomhet innenfor ”embedded” segmentet. Det henvises til årsregnskapets note 12 for 

ytterligere detaljer knyttet til denne vurderingen.  

 

Selskapet har i året en negativ netto finansposter på 13,8 millioner for året mot 7,5 millioner kroner 

i fjor. Inkludert i netto finansposter for 2009 ligger det en et tap på aksjene i Numascale AS på 9 

millioner kroner samtidig som selskapet har et netto valutatap på ca 4,8 millioner kroner. 

 

Ved utgangen av 2009 er konsernets regnskapsførte egenkapital på 16 millioner kroner 

sammenholdt med 54,9 millioner kroner ved utgangen av 2008. Dette utgjør en egenkapitalandel på 

68 % og er en nedgang fra 76 % ved forrige årsskifte. Årsaken til nedgangen er den svake 

resultatutviklingen. 

 

Konsernet fikk også i 2009 en negativ kontantstrøm fra driften og denne utgjorde 12,8 millioner 

kroner sammenlignet med en negativ kontantstrøm fra drift på 12,4 millioner kroner i 2008.  

  

Ved utgangen av 2009 var konsernets likviditet meget stram med en likviditets beholdning på 1,3 

millioner kroner. Herav var ca 1,0 millioner kroner bundne bankinnskudd. Den stramme 

likviditetssituasjonen har fortsatt ut i 2010, men løses når midlene fra den rettede emisjonen i mai 

2010 blir disponible for selskapet. Det vises til omtale under avsnittet finansiering og fortsatt drift. 

 

Morselskapet har i 2009 hatt en spesiell negativ utvikling med betydelig nedgang i salg. Samtidig 

har man i selskapsregnskapet måttet regnskapsføre en nedskrivning knyttet til både Numascale AS 

og datterselskapet Dolphin Interconnect Solutions North America Inc. Totalt er det ble foretatt 

nedskrivning på aksjer i Numascale AS på ca 18,9 millioner kroner. Aksjene er verdsatt i til den 

pris som ble foretatt i siste kapitalutvidelse i juni 2009.  

 

I forbindelse med de endringer som har skjedd i 2009 har man også foretatt en gjennomgang av 

verdiene i datterselskapet Dolphin Interconnect Solutions North Amercia Inc. Gjennomgangen har 

medført at styret har funnet det riktig å nedskrive verdien av investeringen og lån gitt til 

datterselskapet på til sammen ca 17,7 millioner kroner. Dette fordeler seg med 8,8 millioner i 

nedskrivning av aksjeverdien og 8,9 millioner i nedskrivning av langsiktig lån gitt til selskapet. 
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For øvrig består netto finansposter av et netto valutatap på ca 5,1 millioner kroner. Det alt 

vesentligste av dette relaterer seg til det langsiktige lån som er gitt til datterselskapet i USA. Dette 

er et utlån i valuta hvor valutakursen pr 31.12.2008 utgjorde 6,9989, mens kursen ved utgangen av 

2009 utgjorde 5,7767. 

 

Etter styrets oppfatning gir det vedtatte årsregnskapet et fyllestgjørende bilde av konsernets og 

morselskapet resultat i året og finansielle stilling pr 31.12.2009. 

 

 

Disponering av resultat og fri egenkapital 

Styret foreslår at årets underskudd i morselskapet på NOK 60.624.221 dekkes ved overføring fra 

selskapets overkursfond. Samtidig foreslår styret at selskapets udekkede tap pr 31.12.2008 også 

dekkes ved overføring fra selskapets overkursfond.   Selskapet har pr 31.12.2009 ingen fri 

egenkapital.  

 

 

Operasjonell og finansiell risiko 

Operasjonell markedsrisiko: 

I alle virksomheter hvor det foretas betydelige strategiendringer vil det være en risiko for at man 

ikke lykkes. Den strategi endring som nå foretas der fokuset rettes mot OEM kunder innenfor 

"embedded" segmentet er en strategi hvor Dolphin tidligere har vist at man er konkurransedyktig. 

Dette gjør at styret har tro på at strategien også lar seg realisere fremover. Styret har nå tatt grep ved 

at man har foretatt vesentlige endringer i ledelsen og samtidig har en mye sterkere styring over 

virksomheten. Dette gjennomføres blant annet ved at styrets leder i de neste 12 månedene vil 

fungere som arbeidende styreformann og aktivt delta i selskapets ledergruppe. Det vil være 

avgjørende for selskapets utvikling at man lykkes med endringen i den strategiske retning hvilket 

innebærer at Dolphin i løpet av de nest 12 måneder må vise en vesentlig omsetningsøkning 

sammenholdt med nivået i siste halvdel av 2009.  

 

Avhengighet av nøkkelpersoner: 

Nedbemanningen i selskapet har medført at selskapet på kort sikt er avhengig av noen få 

nøkkelpersoner knyttet til utvikling, tilpasning og testing av software samt service til kundene. I 

selskapets planer for utvikling av virksomheten vil inngår plan for styrking av selskapets kapasitet 

samtidig som man arbeider med en helhetlig kompensasjonsordning for selskapet nøkkelpersoner 

som skal sikre langsiktighet ved å skape aksjonærverdier gjennom langsiktig vekst og lønnsomhet. 

 

Valutarisiko:  

Konsernet er eksponert for endringen i valutakurser siden majoriteten av konsernets inntekter er i 

Euro eller USD. På bakgrunn av at konsernet har en virksomhet i USA er deler av kostnadsbasen i 

USD, men hoveddelen av kostnadsbasen vil være i norske kroner.  Det estimeres at i overkant av 

70 % av de operative kostnadene i 2010 vil være i kroner. En styrking av den norske kronen vil 

således svekke konsernets konkurranseposisjon. Bruk av terminkontrakter blir kontinuerlig vurdert. 

 

Kredittrisiko:  

Risikoen for at en kunde eller samarbeidspartner ikke kan innfri sine finansielle forpliktelser ansees 

som lav, og Dolphin har historisk hatt lave tap på utestående fordringer.  Konsernet har ingen 

avtaler eller instrumenter for å redusere kredittrisiko, og ledelsen vurderer heller ikke dette på 

nåværende tidspunkt. Ledelsen har en aktiv oppfølging av utestående fordringer og tar umiddelbare 
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grep om kunder eller samarbeidspartnere ikke overholder sine betalingsforpliktelser. På bakgrunn 

av at selskapet nå endrer sin strategi mot slik at kundegrunnlaget i større grad rettes mot OEM-

kunder i ”embedded”-markedet vil konsernet få en økt kredittrisiko fremover sammenlignet med 

kredittrisikoen de senere år. På bakgrunn av at konsernet retter sin virksomhet mot større og solide 

virksomheter vurderer styret at kredittrisikoen som helhet også vil være lav i fremtiden. I forkant av 

avtaleinngåelse med større kunder vil også kredittrisikoen bli vurdert, men det er styrets vurdering 

at den største konsekvensen av en eventuell betalingsinnstilling hos en større kunde vil være bortfall 

av fremtidige inntekter. 

 

Likviditets- og finansieringsrisiko:  

En av selskapets hovedutfordringer i løpet av 2009 og så langt i 2010 har vært å håndtere selskapets 

likviditetssituasjon. Til tross for at likviditeten har vært styrt aktivt, har man måttet inngå avtaler om 

betalingsutsettelse med enkelte leverandører for å håndtere likviditetsutfordringene til selskapet. 

Med utgangspunkt i den refinansieringsplan som nå er etablert, vil denne situasjonen bli løst. Det er 

styrets vurdering at selskapets likviditets- og finansieringsrisiko er tett knyttet til selskapets evne til 

å realisere strategien som ligger til grunn for selskapet ”restart”.  

 

 

Organisasjonen og arbeidsmiljø 

For å tilpasse kostnadsnivået til et lavere salg ble en rekke kostnadsreduserende tiltak gjennomført 

herunder en reduksjon av ansatte både i USA og Norge og for alle funksjoner. Samtidig opphørte 

Numascale å være et datterselskap. Dette har medført en betydelig reduksjon i bemanningen hvor 

konsernet ved utgangen at 2009 har 9 ansatte sammenlignet med 35 ansatte ved utgangen av 2008. 

 

På bakgrunn av at flere ansatte har måttet forlate selskapet i løpet av året samt at ansatte i perioder 

har vært permittert har det vært et utfordrende år. Arbeidsmiljøet i Dolphin anses som 

tilfredsstillende og til tross for den usikkerheten som har vært knyttet til selskapets finansiering har 

man dedikerte og motiverte medarbeidere som har ytt en fin innsats i den nåværende situasjon. 

Selskapet har i 2009 hatt en person på langtidsfravær, mens korttidssyke fraværet har vært lavt.  Det 

har ikke vært noen uhell eller skader på personell eller utstyr i løpet av 2009. 

 

I løpet av 2009 har det ikke vært nødvendige med noen endringer i retningslinjene for HRS i 

selskapet.  

 

Kvinneandelen er ved utgangen av 2009 33 % mot 20 % ved utgangen av 2008. Konsernets mål er å 

ha en arbeidsplass med full likhet mellom kvinner og menn.  Retningslinjer er innført for å sikre 

likhet når det gjelder lønn, forfremmelse og ansettelser. 

 

 

Ytre miljø 

Dolphins virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.  Produktene har som alle andre elektroniske 

produkter komponenter som kan inneholde bly og andre substanser som anses som skadelige for 

miljøet.  I samarbeid med våre leverandører har Dolphin i perioden 2005 - 2009 gjort endringer i 

produktene slik at de er i samsvar med kravene i RoHS direktivet.   

 

 

Eierstyring og selskapsledelse 

Dolphin har hatt en utfordrende situasjon det siste år hvor det har blitt arbeidet kontinuerlig med en 

omlegging av den operative virksomheten og en restrukturering av selskapet. Siktemålet har vært å 
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bevare arbeidsplasser og verdiene for selskapets kreditorer og aksjonærer. Denne restruktureringen 

ble sluttført i første kvartal 2010.  Dette har medført at selskapet er betydelig mindre enn tidligere, 

og året 2010 vil fremstå som en ”restart” av virksomheten. I denne sammenheng har selskapets 

styre behov for å gjennomgå og utarbeide sitt rammeverk for eierstyring og selskapsledelse på nytt. 

På bakgrunn av at selskapets strategi nå har større likhetstrekk med nystartede virksomheter, enn 

med etablerte børsnoterte foretak vil selskapets rammeverk nødvendigvis måtte reflektere dette. 

Styret vil rette seg etter prinsippene i norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse om ”følge 

eller forklar”. Så snart en oppdatering av retningslinjene er endelig godkjent av selskapet styre vil 

disse bli presentert på selskapets hjemmesider. 

 

 

Aksjonærforhold 

Selskapet gjennomførte i løpet av 2009 en spleis av selskapets aksjer ved at ti gamle aksjer ble til en 

ny aksje. Ved utgangen av 2009 var selskapets aksjekurs 2,35 kroner pr aksje mot 5,10 kroner 

(justert for spleis) ved inngangen til året. Utviklingen i selskapet har gjort at likviditeten i selskapets 

aksje har vært dårlig i løpet av 2009. Totalt var det pr 31.12.2009 594 aksjonærer i selskapet hvorav 

de 20 største aksjonærene har en eierandel på til sammen 58,3 %. I forbindelse med den rettede 

emisjonen og påfølgende reparasjonsemisjon som vil bli gjennomført i mai/juni 2010 vil det bli en 

utvanning i aksjen hvor antall aksjer pr 31.12.2009 vil tilsvare minimum 24,3 % og maksimum 28,0 

% av selskapets aksjer etter at emisjonene er gjennomført.  

 

 

 

Oslo, 29. april 2010 

 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Ole Henrik Eide  Alf Rasmussen  Marit Elisabeth Døving 
Styrets leder   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Cecilie Vanem  Tor Alfheim   Simen Thoresen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem  

(representant for ansatte) 

           

 

 

___________________  

Glenn Nøstdahl   
Daglig leder    
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Dolphin Interconnect Solutions ASA 

Resultatregnskap 

         Morselskap   

  

Konsern 

2008 

 

2009 
  

Noter 2009 

 

2008 

    
DRIFTSINNTEKTER 

             14 952 693 

 

2 004 155 
 

Salgsinntekter    8 10 184 184 

 

24 830 368 

0 

 

0 
 

Andre driftsinntekter 22 -147 121 

 

8 155 320 

14 952 693 

 

2 004 155 
 

SUM DRIFTSINNTEKTER 
 

10 037 063 

 

32 985 688 

         

    
DRIFTSKOSTNADER 

             4 579 255 

 

8 897 186 
 

Forbruk av varer og tjenester 
 

10 324 265 

 

7 790 841 

11 407 420 

 

5 875 294 
 

Lønn og sosiale kostnader 21,23,25,26 15 659 132 

 

26 080 060 

7 079 377 

 

4 204 243 
 

Andre driftskostnader 13,24,25 8 730 422 

 

14 247 351 

23 066 052 

 

18 976 723 
 

SUM DRIFTSKOSTNADER 
 

34 713 819 

 

48 118 253 

         -8 113 359 

 

-16 972 568 
 

EBITDA* 
 

-24 676 756 

 

-15 132 564 

         1 899 068 

 

1 192 087 
 

Ordinære avskrivninger 9,10,11 4 085 484 

 

6 727 607 

13 281 926 

 

689 112 
 

Nedskrivning 10,12 689 112 

 

50 975 261 

         -23 294 353 

 

-18 853 767 
 

DRIFTSRESULTAT (EBIT) 
 

-29 451 352 

 

-72 835 433 

         -18 893 995 

 

-41 770 454 
 

NETTO FINANSPOSTER 17 -13 772 796 

 

7 538 965 

         -42 188 348 

 

-60 624 221 
 

RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD -43 224 148 

 

-65 296 468 

         9 710 424 

 

0 
 

Skattekostnad 20 -561 768 

 

3 977 062 

         -51 898 772 

 

-60 624 221 
 

RESULTAT ETTER SKATT 27 -42 662 380 

 

-69 273 530 

         

    
ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER 

            0 

 

0 
 

Omregningsdifferanser valuta 
 

3 678 725 

 

-3 731 767 

         -51 898 772 

 

-60 624 221 
 

TOTALRESULTAT 
 

-38 983 655 

 

-73 005 297 

         
    

Resultat etter skatt fordeles på: 

   
    

Minoritetsinteresser 
 

0 

 

-1 422 217 

    

Majoritetsinteresser 
 

-42 662 380 

 

-67 851 313 

      

-42 662 380 

 

-69 273 530 

         
    

Totalresultat fordeles på: 
    

    

Minoritetsinteresser 
 

0 

 

-1 422 217 

    

Majoritetsinteresser 
 

-38 983 655 

 

-71 583 080 

      

-38 983 655 

 

-73 005 297 

         
    

DISPONERINGER 
             -51 898 772 

 

-60 624 221 
 

Overført annen egenkapital 
    -51 898 772 

 

-60 624 221 
 

SUM DISPONERINGER 
             

    
Gj.snittlig antall utestående aksjer 2 267 111 

 

1 944 536 

    

Resultat etter skatt pr aksje 27 -18,82 

 

-34,89 

    

Totalresultat pr aksje 27 -17,20 

 

-36,81 
 

*) Resultat før finansposter, skatt, avskrivninger og amortiseringer 
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Balanse 

         Morselskap   EIENDELER 

 

Konsern 

2008 

 

2009 

  
Noter 2009 

 

2008 

    
ANLEGGSMIDLER 

             2 883 896 

 

1 307 344 

 

Aktivert utvikling 10 15 780 465 

 

42 344 089 

159 731 

 

40 129 

 

Inventar og utstyr 9 40 135 

 

196 727 

29 876 218 

 

0 

 

Aksjer i datterselskaper 5 0 

 

0 

0 

 

2 179 699 

 

Andre aksjer 5 2 179 699 

 

0 

32 919 845 

 

3 527 172 

 
SUM ANLEGGSMIDLER 

 
18 000 299 

 

42 540 816 

         

    
OMLØPSMIDLER 

             5 883 645 

 

1 590 538 

 

Varebeholdning 14 2 576 765 

 

11 415 016 

1 650 260 

 

121 655 

 

Kundefordringer 13 666 918 

 

2 771 020 

32 754 235 

 

13 932 238 

 

Andre kortsiktige fordringer 13,28 923 853 

 

3 202 010 

7 755 741 

 

1 266 424 

 

Kasse og bank 15 1 315 624 

 

11 832 396 

48 043 881 

 

16 910 855 

 
SUM OMLØPSMIDLER 

 
5 483 160 

 

29 220 443 

         80 963 726 

 

20 438 027 

 
SUM EIENDELER 

 
23 483 459 

 

71 761 259 
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Dolphin Interconnect Solutions ASA 

Balanse 

         Morselskap   EGENKAPITAL OG GJELD 

 

Konsern 

2008 

 

2009 

  
Noter 2009 

 

2008 

    
EGENKAPITAL 

             116 653 500 

 

16 022 513 

 

Innskutt egenkapital 16,26,27 16 022 513 

 

116 653 500 

-40 156 562 

 

0 

 

Opptjent egenkapital 

 

0 

 

-66 033 668 

0 

 

0 

 

Minoritetsinteresser 

 

0 

 

4 236 540 

76 496 938 

 

16 022 513 

 
SUM EGENKAPITAL 

 
16 022 513 

 

54 856 372 

         

    
LANGSIKTIG GJELD 

             0 

 

0 

 

Utsatt skatteforpliktelse 20 2 273 426 

 

2 857 926 

588 633 

 

248 832 

 

Annen langsiktig gjeld 19 248 832 

 

588 633 

588 633 

 

248 832 

 
SUM LANGSIKTIG GJELD 

 
2 522 258 

 

3 446 559 

         

    
KORTSIKTIG GJELD 

             1 479 619 

 

2 603 131 

 

Leverandørgjeld 28 2 713 258 

 

9 222 440 

898 030 

 

248 706 

 

Skyldige offentlige avgifter 15 248 706 

 

1 232 784 

1 500 506 

 

1 314 845 

 

Annen kortsiktig gjeld 18 1 976 724 

 

3 003 104 

3 878 155 

 

4 166 682 

 
SUM KORTSIKTIG GJELD 

 
4 938 688 

 

13 458 328 

         80 963 726 

 

20 438 027 

 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 23 483 459 

 

71 761 259 

 

 

Oslo, 29. april 2010 

 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Ole Henrik Eide  Alf Rasmussen  Marit Elisabeth Døving 
Styrets leder   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Cecilie Vanem  Tor Alfheim   Simen Thoresen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem  

(representant for ansatte) 

           

 

 

___________________  

Glenn Nøstdahl   
Daglig leder    
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Dolphin Interconnect Solutions ASA 
Kontantstrømoppstilling 

         Oppstillingen er en systematisk oversikt som viser hvordan virksomheten i løpet av året er tilført finansielle 

midler og hvordan disse midlene er anvendt. Kontantstrømsoppstillingen skal gi et bilde av periodens utvikling i 

finansiering, investering og likviditet. 

         Morselskap   

  

Konsern 

2008 

 

2009 

   

2009 

 

2008 

    
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 

           -42 188 348 

 

-60 624 221 

 

Resultat før skatter 

 

-43 224 148 

 

-65 296 468 

0 

 

0 

 

Betalte skatter 

 

-31 037 

 

-27 883 

1 899 068 

 

1 192 087 

 

Avskrivninger 

 

4 085 484 

 

6 727 607 

13 281 926 

 

689 112 

 

Nedskrivning immaterielle eiendeler 

 

689 112 

 

50 975 261 

27 434 695 

 

27 696 519 

 

Nedskrivning aksjer 

 

8 966 852 

 

0 

0 

 

8 926 150 

 

Nedskrivning fordring 

 

0 

 

0 

578 980 

 

149 796 

 

Kostnad vedrørende opsjoner 

 

149 796 

 

578 980 

2 540 703 

 

4 293 107 

 

Endring varelager 

 

7 872 322 

 

-2 201 395 

-68 164 

 

1 528 605 

 

Endring kundefordringer 

 

1 905 291 

 

1 457 191 

-3 274 031 

 

1 123 512 

 

Endring leverandører 

 

148 553 

 

1 701 547 

-23 149 643 

 

8 958 665 

 

Endring i andre tidsavgrensningsposter 

 

6 659 183 

 

-6 360 779 

-22 944 814   -6 066 668   Netto kontantstrøm fra operasj. akt.   -12 778 591   -12 445 939 

         

    
Kontantstrømmer fra investeringsakt. 

             -17 140 507 

 

0 

 

Investeringer i datterselskap 

 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

Avgang datterselskap 

 

3 309 797 

 

0 

-22 060 

 

0 

 

Kjøp av driftsmidler 

 

0 

 

-22 060 

-12 016 324 

 

-185 045 

 

Kjøp av immaterielle eiendeler 

 

-185 045 

 

-26 193 056 

16 989 260 

 

0 

 

Avgang immaterielle eiendeler 

 

0 

 

0 

-12 189 631   -185 045   Netto kontantstrøm fra investeringsakt.   3 124 752   -26 215 116 

         

    
Kontantstrømmer fra finansieringsakt. 

             -137 501 

 

-237 604 

 

Utbetalinger ved betaling av langsiktig gjeld 

 

-237 604 

 

-137 501 

0 

 

0 

 

Innbetalinger ved emisjon i datterselskap 

 

0 

 

5 192 025 

12 227 442 

 

0 

 

Innbetalinger ved utstedelse av aksjekapital 

 

0 

 

12 227 442 

12 089 941   -237 604   Netto kontantstrømmer fra finans. akt.   -237 604   17 281 966 

         -23 044 504 

 

-6 489 317 

 

Netto kontantstrøm for perioden 

 

-9 891 443 

 

-21 379 089 

0 

 

0 

 

Effekt av valutakursendringer 

 

-625 329 

 

547 059 

30 800 245   7 755 741   Beholdning av kasse og bank 01.01   11 832 396   32 664 426 

         7 755 741   1 266 424   Beholdning av kasse og bank 31.12   1 315 624   11 832 396 
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Dolphin Interconnect Solutions ASA 
Endringer i egenkapital 

       

Morselskap 
 

Aksjekapital Overkursfond 

Annen 

egenkapital Sum 
 

       Egenkapital 01.01.2008 

 

3 374 222 101 051 836 11 163 230 115 589 288 
 

       Emisjon 

 

1 160 000 12 180 000 0 13 340 000 
 Emisjonskostnader 

 

0 -1 112 558 0 -1 112 558 
 Opsjonsprogram ansatte 

 

0 0 578 980 578 980 
 Årets resultat 

 

0 0 -51 898 772 -51 898 772 
 Egenkapital 31.12.2008 

 
4 534 222 112 119 278 -40 156 562 76 496 938 

 

       Egenkapital 01.01.2009 

 

4 534 222 112 119 278 -40 156 562 76 496 938 
 

       Opsjonsprogram ansatte 

 

0 0 149 796 149 796 
 Årets resultat 

 

0 0 -60 624 221 -60 624 221 
 Dekning av udekket tap 

 

0 -100 630 987 100 630 987 0 
 Egenkapital 31.12.2009 

 
4 534 222 11 488 291 0 16 022 513 

 

       

       

Konsern 
 

Aksjekapital Overkursfond 

Annen 

egenkapital Sum 

 
       Egenkapital 01.01.2008 

 

3 374 222 101 051 836 5 467 165 109 893 223 

 
       Emisjon 

 

1 160 000 12 180 000 0 13 340 000 

 Emisjonskostnader 

 

0 -1 112 558 0 -1 112 558 

 Emisjon i datterselskap 

 

0 0 5 162 024 5 162 024 

 Opsjonsprogram ansatte 

 

0 0 578 980 578 980 

 Omregningsdifferanse 

 

0 0 -3 731 767 -3 731 767 

 Årets resultat 

 

0 0 -69 273 530 -69 273 530 

 Egenkapital 31.12.2008 

 

4 534 222 112 119 278 -61 797 128 54 856 372 

 

       Egenkapital 01.01.2009 

 

4 534 222 112 119 278 -61 797 128 54 856 372 

 
       Opsjonsprogram ansatte 

 

0 149 796 0 149 796 

 Totalresultat 

 

0 0 -38 983 655 -38 983 655 

 Dekning av udekket tap 

 

0 -100 780 783 100 780 783 0 

 Egenkapital 31.12.2009 

 
4 534 222 11 488 291 0 16 022 513 
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Dolphin Interconnect Solutions ASA 
Noter til konsernregnskapet 2009 

 

Note 1 - Generell informasjon 
 

Dolphin Interconnect Solusjons ASA og dets datterselskap i USA utvikler, produserer og selger 

høyhastighets produkter for koblinger av datanettverk. Konsernet selger sine produkter i hele 

verden, men hovedsakelig til USA, Japan og Europa. Salget skjer direkte, i OEM avtaler, via 

distributører og via forhandlere. 

 

Dolphin Interconnect Solutions ASA er hjemhørende i Norge, med hovedkontor i Oslo. 

 

Konsernregnskapet ble vedtatt av styret 29. april 2010. 

 

 

Note 2 - Regnskapsprinsipper 
 

2.1 Basisprinsipper 

Selskapsregnskapet og konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial 

Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. 

 

Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. 

 

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse 

av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder 

slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger 

og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 6. 

 

2.2 Konsolideringsprinsipper 

Datterselskaper er alle enheter (inklusive foretak med avgrenset formål - Special Purpose Entities) 

der konsernet har bestemmende innflytelse på enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt 

gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberettiget kapital. Ved fastsettelse av om det 

foreligger bestemmende innflytelse inkluderes effekten av potensielle stemmerettigheter som kan 

utøves eller konverteres på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert fra det tidspunkt kontroll 

er overført til konsernet og blir utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. 

 

Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper. Anskaffelseskost ved 

oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet, 

egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte 

kostnader forbundet med selve oppkjøpet. Identifiserbare oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og er 

regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle 

minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som overtiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler 

i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av 

netto eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på oppkjøpstidspunktet. 
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Dolphin Interconnect Solutions ASA 
Noter til konsernregnskapet 2009 

 

Konserninterne transaksjoner, mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er 

eliminert. Urealiserte tap elimineres, men vurderes som en indikator på verdifall i forhold til 

nedskrivning av den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i datterselskaper endres når dette er 

nødvendig for å oppnå samsvar med konsernets regnskapsprinsipper. 

 

2.3 Omregning av utenlandsk valuta 

(a) 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. 

 

(b) Transaksjoner og balanseposter 

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved bruk av 

transaksjonskursen. 

Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner, og ved omregning av 

pengeposter (eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt til kursen på balansedagen, 

resultatføres. 

 

(c) Konsernselskaper 

Resultatregnskap og balanse for konsernenheter med funksjonell valuta forskjellig fra 

presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte: 

i. balansen er regnet om til sluttkursen på balansedagen 

ii. resultatregnskapet er regnet om til gjennomsnittskurs 

iii. omregningsdifferanser føres direkte i egenkapitalen og spesifiseres separat 

 

2.4 Varige driftsmidler 

Varige driftsmidler regnskapsføres til anskaffelseskost, med fradrag for avskrivninger. 

Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet. Påfølgende 

utgifter legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat, når det er sannsynlig 

at fremtidige økonomiske fordeler tilknyttet utgiften vil tilflyte konsernet, og utgiften kan måles 

pålitelig. Øvrige reparasjons- og vedlikeholdskostnader føres over resultatet i den perioden utgiftene 

pådras. 

 

Driftsmidlene avskrives etter den lineære metode, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost 

avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid. 

 

Driftsmidlenes utnyttbare levetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis 

nødvendig. Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart beløp, 

skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp (note 2.6). 

 

Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanseført verdi. 
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Noter til konsernregnskapet 2009 

 

2.5 Immaterielle eiendeler 

Forskning og utvikling 

Utvikling av produkter som kan måles pålitelig og hvor det er sannsynlig at produktene vil gi 

fremtidige økonomiske fordeler aktiveres som immateriell eiendel og avskrives. Forskning på nye 

produkter og vedlikehold av eksisterende produkter skal kostnadsføres. Utgifter som blir aktivert 

omfatter egne personalkostnader og innkjøpte tjenester. Mottatt offentlig støtte føres som en 

kostnadsreduksjon, og eventuell offentlig støtte til produkter som er aktivert medfører at de 

aktiverte kostnadene blir lavere. 

 

Aktivert utvikling antas å ha begrenset levetid og avskrives over den perioden produktene er 

forventet å gi inntekter. Aktivert utvikling forventede inntjening, samt restverdi, revurderes på hver 

balansedag og endres hvis nødvendig. 

 

2.6 Verdifall på ikke-finansielle eiendeler 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler med begrenset levetid vurderes for verdifall når det 

foreligger indikatorer på at fremtidig inntjening ikke kan forsvare balanseført verdi. Immaterielle 

eiendeler med ubegrenset levetid vurderes årlig for verdifall.  

En nedskrivning resultatføres med forskjellen mellom balanseført verdi og gjenvinnbart beløp. 

Gjenvinnbart beløp er det høyeste av virkelig verdi med fradrag av salgskostnader og bruksverdi. 

Ved vurdering av verdifall, grupperes anleggsmidlene på det laveste nivået der det er mulig å skille 

ut uavhengige kontantstrømmer (kontantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato vurderes 

mulighetene for reversering av tidligere nedskrivninger på ikke-finansielle eiendeler. 

 

2.7 Varer 

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Anskaffelseskost 

beregnes ved bruk av først-inn, først-ut metoden (FIFO). Netto realisasjonsverdi er estimert 

salgspris fratrukket kostnader for ferdigstillelse og salg. 

 

2.8 Kundefordringer 

Kundefordringer måles til virkelig verdi, fratrukket avsetning for forventet tap. Avsetning for tap 

regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at konsernet ikke vil motta oppgjør i 

samsvar med opprinnelige betingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kunden, 

sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller gjennomgå økonomisk restrukturering og 

utsettelser og manglende betalinger ansees som indikatorer på at kundefordringer må nedskrives. 

Endringer i avsetningen resultatføres som andre driftskostnader. 

 

2.9 Kontanter og kontantekvivalenter 

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter og bankinnskudd med maksimum tre 

måneders opprinnelig løpetid. 
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2.10 Skatt 

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endringen i utsatt 

skatt. Endringen i utsatt skatt reflekterer de fremtidige betalbare skatter som oppstår som følge av 

årets aktiviteter. Utsatt skatt er den skatten som påhviler det akkumulerte resultatet, men som 

kommer til betaling i senere perioder. Det er beregnet utsatt skatt av netto skatteøkende midlertidige 

forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier etter utligning av 

skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring etter gjeldsmetoden.  

 

Utsatt skattefordel er bare balanseført begrenset i den utstrekning at det er sannsynlig at det vil 

foreligge en fremtidig skattepliktig inntekt som den skattereduserende forskjellen kan utnyttes mot. 

Utsatt skattefordel er vurdert for hver periode og vil bli redusert dersom det ikke lenger er 

sannsynlig at den utsatte skattefordelen kan utnyttes. 

 

2.11 Pensjonsforpliktelser, bonusordninger og andre kompensasjonsordninger overfor ansatte 

(a) Pensjonsforpliktelser 

Selskapene i konsernet har en innskuddsbasert pensjonsordning. En innskuddsplan er en 

pensjonsordning hvor konsernet betaler faste bidrag til en separat juridisk enhet. Konsernet har 

ingen juridisk eller annen forpliktelse til å betale ytterligere bidrag hvis enheten ikke har nok midler 

til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i inneværende og tidligere perioder. Ved 

innskuddsplaner, betaler konsernet innskudd til offentlig eller privat administrerte forsikringsplaner 

for pensjon på obligatorisk, avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen ytterligere 

betalingsforpliktelser etter at innskuddene er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som 

lønnskostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd bokføres som en eiendel i den grad 

innskuddet kan refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger. 

 

(b) Aksjebasert avlønning 

Konsernet har en aksjebasert avlønningsplan med oppgjør i aksjer. Virkelig verdi av de tjenester 

som selskapet har mottatt fra de ansatte som motytelse for de tildelte opsjonene regnskapsføres som 

en kostnad. Det totale beløp som skal kostnadsføres over opptjeningsperioden blir beregnet basert 

på virkelig verdi av de tildelte opsjonene. På hver balansedag revurderer selskapet sine estimater for 

antall opsjoner som forventes å bli utøvd. Selskapet regnskapsfører den eventuelle effekten av 

endringen av de originale estimatene i resultatregnskapet og med en tilsvarende justering mot 

egenkapitalen. 

 

Mottatt vederlag ved opsjonsutøvelse fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader krediteres 

aksjekapitalen (nominell verdi) og overkurs når opsjonene utøves. 

 

(c) Overskuddsdeling og bonusplaner 

Konsernet regnskapsfører en forpliktelse og en kostnad for bonuser og overskuddsdeling. Konsernet 

regnskapsfører en avsetning der det foreligger kontraktsmessige forpliktelser eller der det foreligger 

en tidligere praksis som skaper en selvpålagt forpliktelse. 
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2.12 Inntektsføring 

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi, netto etter fradrag for 

merverdiavgift, returer, rabatter og avslag. Konserninternt salg elimineres. Inntekter ved salg av 

varer resultatføres når en enhet innenfor konsernet har levert sine produkter til kunden, kunden har 

akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp fordringen er tilfredsstillende bekreftet. 

 

2.13 Leieavtaler 

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier, 

klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler kostnadsføres 

lineært over leieperioden. 

Selskapet har ingen finansielle leieavtaler. 

 

2.14 Lånekostnader 

Lånekostnader innregnes som kostnad i regnskapsperioden da de har påløpt med mindre de knytter 

seg til anskaffelser som balanseføres hvor lånekostnadene vil bli balanseført sammen med 

anskaffelsen. 

 

2.15 Avsetninger 

Avsetninger regnskapsføres når konsernet har en forpliktelse som en følge av tidligere hendelse, og 

når det er sannsynlig at det vil skje et økonomisk oppgjør som følge av denne forpliktelsen og 

beløpets størrelse kan måles pålitelig. Generelt estimeres avsetninger basert på historisk 

informasjon og vekting av mulige utfall mot deres sannsynlighet. Dersom tidsverdien er vesentlig, 

skal avsetningen være nåverdien av det beløp som forventes å bli nødvendig for å gjøre opp plikten. 

 

2.16 Klassifisering 

Eiendeler som er tilknyttet vare-/tjenestekretsløpet eller forfaller innen 12 måneder, klassifiseres 

som kortsiktige. Andre eiendeler klassifiseres som langsiktige. Tilsvarende klassifiseres 

forpliktelser som er tilknyttet vare-/tjenestekretsløpet, eller som forfaller innen 12 måneder, som 

kortsiktige. Andre forpliktelser klassifiseres som langsiktige. 

 

2.17 Segmenter 

Konsernet anser hele virksomheten som ett felles segment, og rapportering skjer basert på 

konsoliderte tall. Selskapet foretar en inndeling av salg basert på produktgrupper og på geografi. Se 

note 8 for segmentinformasjon vedrørende selskapets salgsinntekter som er utarbeidet i samsvar 

med IFRS 8 Driftssegmenter. 

 

2.18 Resultat pr. aksje 

Konsernet presenterer ordinært resultat pr. aksje og utvannet resultat pr. aksje. Ordinært resultat pr. 

aksje blir beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller de ordinære aksjeeierne og 

vektet gjennomsnittlig utestående ordinære aksjer. Utvannet resultat pr. aksje er resultatet som 

tilfaller de ordinære aksjeeierne og vektet utestående aksjer justert for alle utvanningseffekter 

knyttet til aksjeopsjoner. 
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2.19 Nye standarder med virkning for 2009 

Dolphin har i 2008 tatt i bruk IFRIC 11 uten vesentlig effekt for rapporterte tall. 

 

Konsernet har anvendt følgende nye standarder og IFRIC fortolkninger gjennom året: 

IAS 1 – Presentasjon av finansregnskapet (revidert): Konsernet har i 2009 tatt i bruk IAS 1 

(revidert). IAS 1 (revidert) krever at inntekts- og kostnadsposter som tidligere ble ført direkte mot 

egenkapitalen nå skal presenteres i utvidet resultatregnskap. Slike transaksjoner med eiere og 

inntekts- og kostnadsposter kan enten vises i egen oppstilling (utvidet resultatregnskap) eller i to 

oppstillinger (separat resultatregnskap og et utvidet resultatregnskap). Når enheter endrer eller 

reklassifiserer sammenligningsinformasjon, må de også presentere en endret inngående balanse for 

sammenligningsperiodene i tillegg til nåværende krav om å presentere utgående balanser for aktuell 

periode og sammenligningsperioder. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat pr. 

aksje. 

 

IFRS 7 – Finansielle instrumenter – Noteopplysninger (endret): Konsernet har i 2009 tatt i bruk 

IFRS 7. Endringen krever ytterligere opplysninger vedrørende måling av virkelig verdi og 

likviditetsrisiko, herunder opplysninger om hvilke verdsettelsesmetoder som benyttes ved måling av 

virkelig verdi. Endringen påvirker kun presentasjonen og ikke resultat per aksje. 

 

IFRS 2 – Aksjebasert betaling (endret): Endringen har ikke hatt noen effekt på konsernregnskapet. 

 

IAS 23 – Låneutgifter (revidert): Denne endringen har ingen innvirkning på konsernregnskapet. 

 

IFRS standarder, endringer og fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft 31. 

desember 2009 og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse: 

IFRS 2 ”Group cash-settled and share-based payments transactions” (endret) 

IFRS 3 ”Business combinations” (revidert) 

IFRS 5 ”Measurement of noncurrent assets classified as held-for-sale” (endret) 

IAS 1 ”Presentation of Financial Statements” (endret) 

IAS 7 ”Classification of expenditures on unrecognised assets” 

IAS 17 ”Classification of leases of land and buildings” 

IAS 27 ”Consolidated and separate financial statements” (revidert) 

IAS 36 ”Unit of accounting goodwill impairment test” 

IAS 38 ”Intangible assets” (endret) 

IAS 39 ”Financial instruments – Recognition and Measurement” (endret) 

IFRIC 9 ”Reassessment of embedded derivatives and IAS 39” (endret) 

IFRIC 15 ”Agreements for the construction of real estate” 

IFRIC 16 ”Hedges of a net investment in a foreign operation” 

IFRIC 17 ”Distribution of non-cash assets to owners” 

IFRIC 18 ”Transfers of assets from Customers” 
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Note 3 - Finansiell risikostyring og finansielle instrumenter 
 

Finansielle risikofaktorer 

Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: valutarisiko og kredittrisiko. Konsernet 

har benyttet finansielle derivater for å sikre seg mot valutarisiko ved enkelte tilfeller. 

Risikostyringen for konsernet skjer i overensstemmelse med retningslinjer godkjent av styret. 

 

Valutarisiko 

Konsernet opererer internasjonalt og er eksponert for valutarisiko i flere valutaer. Denne risikoen er 

særskilt relevant i forhold til US dollar og Euro. Valutarisiko oppstår fra fremtidige 

handelstransaksjoner og balanseførte eiendeler og forpliktelser. For å styre valutarisikoen fra 

fremtidige handelstransaksjoner og balanseførte eiendeler og forpliktelser, kan konsernet inngå 

valutaterminkontrakter med eksterne finansinstitusjoner. Pr 31.12.2009 har ikke konsernet noen 

valutaterminkontrakter. Valutarisikoen oppstår når fremtidige handelstransaksjoner eller 

balanseførte eiendeler eller forpliktelser er nominert i en valuta som ikke er enhetens funksjonelle 

valuta. 

 

Kreditt- og renterisiko 

Konsernet har ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko. Det er innført rutiner som sikrer at 

salg av produkter skjer til kunder med tilfredsstillende kredittverdighet. Motparter ved 

derivatkontrakter og kontanttransaksjoner er begrenset til finansinstitusjoner med høy 

kredittverdighet. Da en stor andel av inntektene er fra langsiktige OEM kontrakter hvor det er 

etablert nært samarbeid anses konsernets evne til å vurdere kredittrisikoen til å være god. Konsernet 

har lite rentebærende gjeld. Den rentebærende gjelden har fast rente. 

 

Likviditets- og finansieringsrisiko 

Selskapet har hatt en betydelig negativ kontantstrøm for 2008 og 2009. Selskapets primære 

finansieringskilde er egenkapitalmarkedet. I løpet av de to siste år har selskapet hentet ny 

egenkapital til Numascale på bakgrunn av selskapets kapitalbehov knyttet til utviklingen av 

NumaChipen. Som en følge av Numascale AS sin innhenting av ny egenkapital opphørte 

Numascale å være et konsernselskap ultimo juni 2009. En forutsetning for at selskapet skal være i 

stand til å innhente ny kapital i egenkapitalmarkedet er at konsernet klarer å generere en positiv 

kontantstrøm fra driften. Selskapets styre og ledelse har stort fokus på å generere en positiv 

kontantstrøm. I den grad man klarer å forbedre kontantstrømmen fra drift vurderes det at man har 

mulighet til å innhente kapital i egenkapitalmarkedet. 

 

Analyse av sensitivitet og valutarisiko knyttet til USD 

En sensitivitetsanalyse basert på valuta for 2009 indikerer at en 10 % styrkning av NOK mot USD 

ville ha redusert underskuddet med kr 0,4 millioner og økt egenkapitalen med kr 1,6 millioner, 

eksklusiv effekten på egenkapital som følger direkte av det reduserte underskuddet. En 10 % 

svekkelse av NOK mot USD ville hatt en tilsvarende effekt, men med motsatt fortegn av beløpene 

ovenfor, så lenge alle andre variabler holdes konstante. Sensitivitetsanalysen er kalkulert med basis 

i regnskapstallene i USD for 2009 regnskapene, og forutsetter at alle andre variabler holdes 

konstante. Beregningene er basert på beløp og valutakurser pr 31. desember 2009. 
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Fastsettelse av virkelig verdi 

For ikke-noterte finansielle eiendeler har virkelig verdi blitt satt lik den verdien som investorer 

betalte for aksjene i forbindelse med en emisjon av betydelig størrelse i juni 2009 da det ikke 

foreligger andre observerbare markedspriser anses dette å tilsvare verdien. 

 

Følgende av selskapets finansielle instrumenter er ikke verdsatt til virkelig verdi: Kontanter og 

kontantekvivalenter, kundefordringer, andre kortsiktige fordringer, leverandørgjeld og langsiktig 

gjeld.  

 

Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av at 

disse instrumentene har kort forfallstid. Tilsvarende er balanseført verdi av kundefordringer og 

leverandørgjeld tilnærmet lik virkelig verdi da de inngås til ”normale” betingelser. 

 

Virkelig verdi på langsiktig gjeld er beregnet ved bruk av noterte markedspriser eller ved bruk av 

rentebetingelser for gjeld med tilsvarende løpetid og kredittrisiko.  

 

Under følger en sammenligning av balanseførte verdier og virkelig verdi for konsernets finansielle 

instrumenter: 

 

 

Balanseført 

verdi 

Virkelig 

verdi 

Finansielle eiendeler 

  Aksjer 2 179 699 2 179 699 

Kontanter 1 315 624 1 315 624 

Kundefordringer 666 918 666 918 

   Finansiell gjeld 

  Leverandørgjeld -2 713 258 -2 713 258 

   Rentebærende gjeld 

  Rentebærende lån -248 832 -246 045 
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Note 4 - Endringer i konsernets struktur 
 

StarGen Inc 

Dolphin Interconnect Solutions ASA overtok i 2007 alle eiendeler og gjeldsforpliktelser til det 

amerikanske selskapet StarGen Inc. Dette var et meget viktig strategisk oppkjøp. Oppkjøpet 

medførte at konsernet fikk tilgang på hardware teknologi basert på PCI Express standarden som i 

kombinasjon med Dolphins egenutviklede SuperSockets Software gjør konsernet i stand til å levere 

en rekke konkurransedyktige produkter og angripe nye markedsområder. Selskapet som er lokalisert 

i Marlborough i Massachuttes i USA hadde ved overtagelsen 15 ansatte. All aktivitet og innmat i 

tidligere StarGen Inc er nå integrert i konsernets datterselskap Dolphin Interconnect Solutions North 

America Inc (”Dolphin, Inc.”) med virkning fra 16. februar 2007 og datterselskapet inngår i 

konsernrapporteringen. Totalkostnaden for kjøpet utgjorde kr 36.244.691 hvorav kr 1.320.079 

gjaldt transaksjonskostnader ifbm. oppkjøpet. Kjøpesummen på kr 34.924.612 ble gjort opp med 

utstedelse av totalt 2.530.769 aksjer i Dolphin Interconnect Solutions ASA til tidligere aksjonærer i 

StarGen Inc. Egenkapitalen i StarGen Inc på oppkjøpstidspunktet var kr 1.337.081. Merverdien ved 

oppkjøpet ble allokert til aktiverte utviklingskostnader. 

 

Numascale AS 

I juni 2008 etablerte Dolphin det heleide datterselskapet Numascale AS. Alle eiendeler, patenter, 

personell og aktiviteter relatert til utviklingen av NumaChip ble overført til dette datterselskapet. 

Numascale AS vil fullføre utviklingen av NumaChip produktet og bygge opp en langsiktig 

virksomhet basert på denne teknologien. Datterselskapet ble etablert for å forenkle finansieringen 

av denne virksomheten. 

 

Numascale sin forretningside er å utvikle en chip (NumaChip) som skal gjøre det mulig å bygge 

kraftige datamaskiner til en vesentlig lavere kostnaden enn de løsninger som finnes på markedet i 

dag. En suksessfull løsning vil åpne for et stort marked av nye kunder. High performance 

computing (HPC) er målmarkedet i den første del av utviklingen. Dette markedet har en stor 

appetitt for ny ytelsesorientert teknologi. HPC markedet er i sterk vekst, med en årlig vekstrate på 

35-45 % i målsegmentet for NumaChip. 

 

På bakgrunn av selskapets kapitalbehov ble det i løpet av 2008 hentet ny egenkapital i selskapet ved 

at eksterne investorer tegnet seg i en rettet emisjon. Dolphins eierandel ble således utvannet til 

72,65 % ved utgangen av 2008. Som en følge av at Numascale trengte ytterligere kapital i 2009 ble 

det foretatt en ny emisjon mot eksisterende aksjonærer i juni 2009. Dolphin valgte og ikke delta i 

denne emisjonen og ble som følge av denne emisjonen utvannet til en eierandel på 12,61 %. 

Numascale opphørte således å være et datterselskap fra 24. juni 2009, og selskapet har ikke blitt 

konsolidert i Dolphin konsernet etter dette tidspunktet. I forbindelse med at Numascale opphørte å 

være et datterselskap ble det foretatt en vurdering av aksjens regnskapsførte verdi. Den 

regnskapsmessige effekten av at selskapet opphørte å være et datterselskap samt vurderingen av 

verdien på aksjene i Numascale på dette tidspunkt medførte at konsernregnskapet er belastet med et 

tap i størrelsesorden 9,0 millioner kroner. Dette tapet er i konsernregnskapet inkludert i netto 

finansposter. 
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Nedenfor vises den regnskapsmessige effekten på konsernets resultatoppstilling for 2009 når 

Numascale AS presenteres som avviklet virksomhet. 

 

 

Konserntall 

for 2009  

Avviklet 

virksomhet  

Gjenværende 

virksomhet 

Driftsinntekter 

           Salgsinntekter 10 184 184 

 

178 800 

 

10 005 384 

Andre driftsinntekter -147 121 

 

0 

 

-147 121 

Sum driftsinntekter 10 037 063 

 
178 800 

 
9 858 263 

      Driftskostnader 

           Forbruk av varer og tjenester 10 324 265 

 

0 

 

10 324 265 

Lønn og sosiale kostnader 15 659 132 

 

2 841 695 

 

12 817 437 

Andre driftskostnader 8 730 422 

 

1 608 825 

 

7 121 597 

Sum driftskostnader 34 713 819 

 
4 450 520 

 
30 263 299 

      EBITDA -24 676 756 

 
-4 271 720 

 
-20 405 036 

      Ordinære avskrivninger 4 085 484 

 

0 

 

4 085 484 

Nedskrivning 689 112 

 

0 

 

689 112 

      Driftsresultat (EBIT) -29 451 352 

 
-4 271 720 

 
-25 179 632 

      Netto finansposter -13 772 796 

 
-8 500 653 

 
-5 272 143 

      Resultat før skattekostnad -43 224 148 

 
-12 772 373 

 
-30 451 775 

      Skattekostnad -561 768 

 

0 

 

-561 768 

      Resultat etter skatt -42 662 380 

 
-12 772 373 

 
-29 890 007 

 

 

 

Note 5 - Oversikt over investeringer i konsernselskaper og andre selskaper 

 
Selskapet har aksjer i følgende datterselskap som er inkludert i det konsoliderte regnskapet: 

Selskap Hjemland Hovedvirksomhet kostpris 

Balanseført 

verdi 

eierandel / 

stemme- 

andel 

Dolphin Interconnect Solutions NA Inc USA Produktutv. og salg 36 244 691 0 100 %  

   
Sum 36 244 691 0 

  

Ut fra en vurdering av inntjeningen i datterselskapet har investeringen blitt nedskrevet i sin helhet i 

2009. Dette belaster morselskapets regnskap med et tap på kr. 8.809.996 som er presentert under 

finansposter i morselskapsregnskapet. 
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Selskapet og konsernet har aksjer i følgende andre selskap: 

Selskap 

Antall 

aksjer Eierandel   kostpris 

Balanseført 

verdi 

Numascale AS 2 179 699 12,61 %  

 

21 066 222 2 179 699 

   
Sum 21 066 222 2 179 699 

 

Aksjene i Numascale AS har blitt nedskrevet til kr 1,00 pr aksje i 2009. Dette tilsvarer den verdien 

som investorer betalte for aksjene i Numascale AS i forbindelse med en emisjon av betydelig 

størrelse i juni 2009. 

 

I forbindelse med at Numascale opphørte å være et datterselskap ble det foretatt en vurdering av 

virkelig verdi av aksjene i selskapet. Dette medførte at man i morselskapsregnskapet har 

regnskapsført en nedskrivning på kr 18.886.523 i tilknytning til Numascale som er presentert under 

finansposter. I konsernregnskapet er denne vurderingen gjennomført i forbindelse med at 

Numascale opphørte å være et datterselskap og har medført et tap på kr 8.966.852 som er presentert 

under finansposter i konsernregnskapet. Det henvises forøvrig til spesifikasjon i note 17. 

 

 

Note 6 - Estimatusikkerhet 
 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til IFRS har selskapets ledelse benyttet estimater 

basert på beste skjønn og forutsetninger som er vurdert å være realistiske. Det vil kunne oppstå 

situasjoner eller endringer i markedsforhold som kan medføre endrede estimater, og dermed påvirke 

selskapets eiendeler, gjeld, egenkapital og resultat. 

 

Selskapets mest vesentlige regnskapsestimater er knyttet til følgende poster: 

  a) Nedskrivning/reversering av immaterielle eiendeler. 

  b) Vurdering av balanseføring av utsatt skattefordel. 

  c) Vurdering av nedskrivning for ukurans på varelageret. 

 

For immaterielle eiendeler har selskapet foretatt vurderinger av potensielle verdiforringelser i 

samsvar med de retningslinjer som er trukket opp i IAS 36. Nedskrivningstestene er nærmere omtalt 

i egen note 12. 

 

Selskapets balanseførte immaterielle eiendeler vurderes årlig for nedskrivning og for eventuelt 

reversering av tidligere nedskrivninger. 

 

Utsatt skattefordel er ikke balanseført pr 31.12.2009, jfr. note 20 og 2.10. 

 

Nedskrivning for ukurans på varelageret gjøres fortløpende på bakgrunn i varer med lav 

omløpshastighet, og varer med utgått teknologi, jfr. note 14. 
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Note 7 - Valutakurser 
 

Følgende valutakurser er benyttet i det konsoliderte regnskapet: 

Valuta 31.12.2009 31.12.2008   

Gj.snitt 

2009 

Gj.snitt 

2008 

Amerikanske dollar (USD) 5,7767 6,9989 

 

6,2816 5,6390 

 

 

Note 8 - Segmentinformasjon 
 

Selskapets økonomiske rapportering skjer basert på totalnivå for konsernet. Det foretas en 

spesifikasjon av salgsinntekter basert på produkttype og basert på kundens hjemland. 

 

Produkt segment: 

Produktene blir inndelt i følgende grupper: 

 StarFabric; er chip level produktene som stammer fra oppkjøpet av StarGen tidlig i 2007. 

Disse produktene blir i hovedsak solgt i det integrerte marked. 

 DX Serie; er produkter basert på PCI Express cluster teknologi fra oppkjøpet av StarGen. 

Disse produktene blir i hovedsak solgt i bedriftsmarkedet. 

 D Serie; er produkter basert på Dolphin's cluster teknologi. Disse produktene blir solgt både 

i det integrerte markedet og i bedriftsmarkedet. 

 Annet; inkluderer spesialtilpasninger og konsulenttjenester som blir gjort for enkelte kunder. 

 Konsern 

 2009 2008 

StarFabric 6 972 096 7 940 824 

DX-Serie 688 049 524 339 

SCI-D-Serie 2 345 239 12 869 611 

Annet 178 800 3 495 594 

Sum 10 184 184 24 830 368 

 

Geografisk segment: 

Salget blir allokert på grunnlag av kundens hjemland. Salget skjer i hovedsak i Europa, USA og 

Japan. 

 
Morselskap 

 
Konsern 

 

2009 2008 

 
2009 2008 

Euroområdet 1 645 169 11 356 728 

 

2 076 986 12 521 891 

USA 287 153 3 104 459 

 

3 772 080 9 159 227 

Japan 26 521 0 

 

2 254 921 1 824 126 

Andre land 45 313 491 506 

 

2 080 197 1 325 124 

Sum 2 004 156 14 952 693 

 
10 184 184 24 830 368 
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Informasjon om de største kundene  

Inkludert i inntektene er en omsetning på henholdsvis 2,3 millioner kroner (22,6 %), 1,3 millioner 

kroner (12,5 %) og 1,2 millioner kroner (12,0 %) som oppsto fra salg til konsernets tre største 

kunder. 
 
 
Note 9 - Inventar og utstyr 

 

Morselskap 

      Inventar 

og 

utstyr 

Anskaffelseskost 1.1.2009 

   

1 512 054 

Tilgang 

   

0 

Avgang       0 

Anskaffelseskost 31.12.2009       1 512 054 

     Akkumulerte avskrivninger 

1.1.2009 

   

1 352 323 

Årets avskrivninger 

   

119 602 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2009     1 471 925 

Balanseført verdi pr. 31.12.2009       40 129 

     Økonomisk levetid 

   

3-5 år 

 

 

Konsern 

      Inventar 

og 

utstyr 

Anskaffelseskost 1.1.2009 

   

3 317 420 

Omregningsdifferanser 

   

-6 461 

Tilgang 

   

0 

Avgang       0 

Anskaffelseskost 31.12.2009       3 310 959 

     Akkumulerte avskrivninger 

1.1.2009 

   

3 120 693 

Årets avskrivninger 

   

150 131 

Akkumulerte avskrivninger 31.12.2009     3 270 824 

Balanseført verdi pr. 31.12.2009       40 135 

     Økonomisk levetid 

   

3-5 år 
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Note 10 - Immaterielle eiendeler 

 

Morselskap 

      Aktivert 

utvikling 

Anskaffelseskost 1.1.2009 

   

19 460 185 

Tilgang 

   

185 045 

Avgang       0 

Anskaffelseskost 31.12.2009       19 645 230 

     Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.2009 

  

16 576 289 

Årets avskrivninger 

   

1 072 485 

Årets nedskrivninger 

   

689 112 

Akkumulerte av- og nedskrivninger på avgang 

  

0 

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.2009   18 337 886 

Balanseført verdi pr. 31.12.2009       1 307 344 

 

Konsern 

    

Goodwill 

Aktivert 

utvikling Sum 

Anskaffelseskost 1.1.2009 

  

8 619 170 98 219 682 106 838 852 

Valutaeffekt 

  

0 -1 347 561 -1 347 561 

Tilgang 

  

0 185 045 185 045 

Avgang     0 -35 738 467 -35 738 467 

Anskaffelseskost 31.12.2009     8 619 170 61 318 699 69 937 869 

      Akkumulerte av- og nedskrivninger 1.1.2009 

 

8 619 170 55 875 593 64 494 763 

Valutaeffekt 

  

0 -796 356 -796 356 

Årets avskrivninger 

  

0 3 935 353 3 935 353 

Årets nedskrivninger 

  

0 689 112 689 112 

Akkumulerte av- og nedskrivninger på avgang 

 

0 -14 165 468 -14 165 468 

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.2009 8 619 170 45 538 234 54 157 404 

Balanseført verdi pr. 31.12.2009     0 15 780 465 15 780 465 

 

Aktivert utvikling avskrives over den perioden produktene er forventet å gi inntekter. Aktivert 

utvikling forventede inntjening, samt restverdi, revurderes på hver balansedag og endres hvis 

nødvendig, se note 12. 

 

Goodwill testes for verdifall ved hver balansedato, se note 12 for nedskrivningstest. 
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Note 11 - Avskrivninger 

 

Morselskap   2009 2008 

Inventar og utstyr (se note 9) 

 

119 602 140 402 

Aktivert utvikling (se note 10) 

 

1 072 485 1 758 666 

Sum   1 192 087 1 899 068 

    Konsern   2009 2008 

Inventar og utstyr (se note 9) 

 

150 131 782 449 

Aktivert utvikling (se note 10) 

 

3 935 353 5 945 158 

Sum   4 085 484 6 727 607 

 

 
Note 12 - Nedskrivningstest av immaterielle eiendeler 

 

Balanseførte aktiverte utviklingskostnader i Dolphin konsernet utgjør pr 31.12.2009 totalt 15,8 

millioner kroner (42,3 millioner kroner i 2008 og 62,9 millioner kroner i 2007). Dette gjelder 

forskjellige produkter som er utviklet og som er under utvikling. Selskapet opereres som en 

kontantstrømgenerende enhet.  

Forventede kontantstrømmer er basert på budsjetter og prognoser vedtatt av ledelsen og styret i 

Dolphin konsernet. Kontantstrømmene er fastsatt med utgangspunkt i strategien som ligger til grunn 

for en "restart" av konsernet. Dette innebærer en vesentlig vekst i omsetning sammenlignet med 

2008 og 2009 og en vesentlig vekst i EBITDA marginen til den når en langsiktig forutsetning om 

EBITDA margin i størrelsesorden 20 % i 2014. 

 

Nedskrivningsvurderingene er gjennomført av konsernets ledelse i april 2010. Gjennvinnbart beløp 

er fastsatt basert på en vurdering av bruksverdi. I Bruksverdien er beregnet basert på en 

diskontering av forventede framtidige netto kontantstrømmer etter skatt, diskontert med en relevant 

diskonteringsrente før skatt som hensyntar løpetid og risiko. Renten som er benyttet for 

diskontering av kontantstrømmene er 20 % (etter skatt) for de første 5 årene og en rente på 25 % for 

terminalleddet. Renten er satt med utgangspunkt i at selskapets "restart" har likhetstrekk med 

virksomheter i en venture fase og renten må således vurderes i forhold til avkastningskrav for 

venture selskapet. Kontantstrømmen er spesifikt vurdert for en tidshorisont på 5 år samt at man 

regnet i nåverdien av terminal leddet basert på kontantstrømmen i år 5 uten tillegg av vekst. 

Nåverdien av kontantstrømmen i 5 årsperioden utgjør ca 25 % av den estimerte bruksverdien mens 

de gjenværende 75 % knytter seg til terminalleddet. 
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Basert på den gjennomførte vurderingen vil den bruksverdi samsvare med balanseført verdi slik at 

den balanseførte verdien pr 31.12.2009 kan opprettholdes uten ytterligere nedskrivninger. I fjerde 

kvartal 2009 er det foretatt en nedskrivning av et spesifikt utviklingsprosjekt som selskapet har 

valgt å avslutte uten at prosjektet er ferdigstilt. Denne nedskrivningen utgjør 0,7 millioner kroner. I 

årsregnskapet for 2008 ble det totalt foretatt nedskrivninger på ca 51 millioner kroner. 

Nedskrivningen i årsregnskapet 2008 knytter seg til følgende poster: 

 
Goodwill 

  

  8,6 millioner kroner 

Aktivert utvikling Dolphin 

 

31,7 millioner kroner 

Aktivert utvikling Numascale 10,7 millioner kroner 

Sum nedskrivninger i 2008   51,0 millioner kroner 

 

En sensitivitetsanalyse viser at bruksverdien ville vært 7,9 millioner kroner lavere hvis 

omsetningsveksten blir 10 % lavere enn forventet, og følgelig medført økte nedskrivninger. Hvis 

omsetningsveksten blir 10 % høyere enn forventet ville bruksverdien vært 7,9 millioner kroner 

høyere, og dette ville medført av tidligere års nedskrivning ville kunne blitt reversert med 

tilsvarende beløp. Tilsvarende viser sensitivitetsanalysen at en endring i EBITDA marginen på 5 % 

poeng vil endre bruksverdien med ca 7,0 millioner kroner. 

 

Sensitivitetsanalysen viser videre at en økning i diskonteringsrenten på 5 % poeng vil medføre en 

reduksjon i bruksverdien på 4,7 millioner kroner, og følgelig medført økte nedskrivninger med dette 

beløp. Motsatt ville en reduksjon av diskonteringsrenten medført at bruksverdien ville vært 7,1 

millioner kroner høyere, og dette ville medført av tidligere års nedskrivning ville kunne blitt 

reversert med tilsvarende beløp. 

 

 
Note 13 - Kundefordringer og andre fordringer 

 

Kundefordringer 

Det er ikke foretatt nedskrivninger på kundefordringer i morselskapet eller i konsernet i 2009 eller 

2008. Kundefordringer pr 31.12.2009 og 31.12.2008 er vurdert til pålydende, hhv kr 121.655 og kr 

1.650.260 for morselskapet og kr 666.918 og kr 2.771.020 for konsernet. 

Resultatførte tap på kundefordringer utgjør kr 0 i 2009 og 2008 for både morselskap og konsern. 

 

Kundefordringer pr 31. desember hadde følgende forfall: 

   
Konsern 

   
2009 2008 

Forfall 0 - 30 dager 

  

363 838 2 064 679 

Forfall 31 - 90 dager 

  

286 328 641 811 

Forfall 91 - 365 dager 

  

16 752 64 530 

Forfall mer enn ett år siden 

  

0 0 

Sum 

  

666 918 2 771 020 
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Morselskap 

 
Konsern 

Andre fordringer 2009 2008 

 
2009 2008 

Til gode merverdiavgift 340 622 266 321 

 

340 622 365 203 

Skattefunn 0 926 370 

 

0 1 726 370 

Fordringer på konsernselskap 13 064 904 30 726 484 

 

0 0 

Forskuddsbetalinger og annet 526 712 835 060 

 

583 231 1 110 437 

Sum 13 932 238 32 754 235 

 
923 853 3 202 010 

 

Morselskapets fordring på konsernselskap gjelder datterselskapet Dolphin Interconnect Solutions 

NA Inc.  I forbindelse med årsavslutningen er det gjort en vurdering av denne fordringen, hvilket 

har medført at man har foretatt en nedskrivning av fordringen med kr. 8.926.150. Nedskrivningen er 

inkludert i netto finansposter i morselskapets resultatoppstilling. 

 

 
Note 14 - Varer 

 
Morselskap 

 
Konsern 

 
2009 2008 

 
2009 2008 

Varelager 9 105 562 11 368 050 

 

10 091 789 17 599 311 

Nedskrevet for ukurans -7 515 024 -5 484 405 

 

-7 515 024 -6 184 295 

Balanseført verdi 1 590 538 5 883 645 

 
2 576 765 11 415 016 

 

 
Note 15 - Kontanter og kontantekvialenter 

 

Morselskap: 

Av totale likvide midler pr 31.12.2009 utgjør bundne bankinnskudd kr 988.719 (kr 1.180.584 i 

2008).  

 

Konsern: 

Av totale likvide midler pr 31.12.2009 utgjør bundne bankinnskudd kr 988.719 (kr 1.408.176 i 

2008). 
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Note 16 - Aksjekapital og aksjeeiere 

 

I løpet av 2009 har det blitt gjennomført en spleis av selskapets aksjer hvor 10 gamle aksjer ble 

omgjort til 1 aksje. 

 

Pr. 31.12.09 er selskapets aksjekapital kr. 4.534.222 fordelt på 2.267.111 aksjer pålydende kroner 

2,00 pr aksje. 

 
Selskapets største aksjonærer pr 31.12.2009 er: Antall          %-andel 

Glenn Nøstdahl Konsulent og Salgstjenester AS 

 

237 034 aksjer 10,46 %  

Hektor AS 

  

130 000 aksjer 5,73 %  

Citigroup Global Markets Inc 

  

105 627 aksjer 4,66 %  

MP Pensjon 

  

105 371 aksjer 4,65 %  

Morgan Stanley & Co Inc 

  

99 905 aksjer 4,41 %  

Egil Olaf Glørstad 

  

95 600 aksjer 4,22 %  

Kåre Sten Løyland 

  

95 000 aksjer 4,19 %  

Frans Enger AS 

  

90 000 aksjer 3,97 %  

Espen Rødaas 

  

54 119 aksjer 2,39 %  

Reidar Egil Ellenes 

  

53 350 aksjer 2,35 %  

Rolf Nesheim 

  

38 000 aksjer 1,68 %  

Vest Eiendom AS 

  

35 000 aksjer 1,54 %  

Solvangen Marina AS 

  

30 000 aksjer 1,32 %  

Kåre Mikalsen 

  

30 000 aksjer 1,32 %  

Altea Property Devolpment AS 

  

23 960 aksjer 1,06 %  

Avanza Bank AS 

  

22 000 aksjer 0,97 %  

Kjell Robert Wærstad 

  

21 500 aksjer 0,95 %  

Timothy R. Miller 

  

19 000 aksjer 0,84 %  

Nordea Bank Denmark AS 

  

18 652 aksjer 0,82 %  

Ole Tormod Beck 

  

18 200 aksjer 0,80 %  

Sum 20 største aksjonærer     1 322 318 aksjer 58,33 %  

      Totalt hadde selskapet 594 aksjonærer pr 31.12.2009. 

    
Aksjer eiet av styremedlemmer: 

      Ole Henrik Eide (styrets leder)* 

  

5 507 aksjer 

  Tor Alfheim (styremedlem)** 

  

46 000 aksjer 

  Alf Rasmussen (styremedlem) 

  

5 aksjer 

  Simen Thoresen (styremedlem, ansattes representant) 294 aksjer 

  
       Aksjer eiet av ledende ansatte: 

      Glenn Nøstdahl (daglig leder)*** 

  

237 034 aksjer 

  Hugo Kohman 

  

2 800 aksjer 

  
       * Aksjene er eiet gjennom holdingselskapet Pelito AS. 

** Aksjene er eiet privat og gjennom holdingselskapet Solvangen Marina AS. 

*** Aksjene er eiet gjennom holdingselskapet Glenn Nøstdahl Konsulent og Salgstjenester AS 
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Note 17 - Finansposter 

 
Morselskap 

 
Konsern 

Netto finansposter 2009 2008 

 
2009 2008 

Renteinntekter 84 792 1 690 351 

 

84 792 615 994 

Agio / - disagio -5 103 131 7 014 754 

 

-4 760 290 7 095 633 

Tap avhendelse datterselskap 0 0 

 

-8 966 852 0 

Nedskrivning aksjer i datterselskap -27 696 519 -27 434 695 

 

0 0 

Nedskrivning lån til datterselskap -8 926 150 0 

 

0 0 

Andre rente- og finanskostnader -129 446 -164 405 

 

-130 446 -172 662 

Sum -41 770 454 -18 893 995 

 
-13 772 796 7 538 965 

 

 
Note 18 - Annen kortsiktig gjeld 

 
Morselskap 

 
Konsern 

Annen kortsiktig gjeld 2009 2008 

 
2009 2008 

Feriepenger 218 705 1 019 941 

 

218 705 1 284 567 

Påløpt aga på feriepenger 31 188 133 124 

 

31 188 170 436 

Påløpt lønn og honorarer 584 562 263 866 

 

584 562 1 318 645 

Annen kortsiktig gjeld 480 390 83 576 

 

1 142 269 229 456 

Sum 1 314 845 1 500 507 

 
1 976 724 3 003 104 

 

 
Note 19 - Annen langsiktig gjeld 

 

Morselskap og konsern: 

Annen langsiktig gjeld er et lån fra Etnus Inc i USA i USD. Total gjeld pr 31.12.2009 utgjør 43.075 

USD (83.617 USD i 2008). Lånet forrentes med fastrente på 3 % pr år, og det betales 2 avdrag hvert 

år. Lånet vil være innfridd i 2010. 
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Note 20 - Skatter 
 

Morselskap: 
      Årets skattekostnad fremkommer slik:     2009   2008 

Betalbar skatt 

   

0 

 

0 

Endring i utsatt skatt 

   

0 

 

9 710 424 

Skattekostnad ordinært resultat       0   9 710 424 

       Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:   2009   2008 

Ordinært resultat før skatt 

   

-60 624 221 

 

-42 188 348 

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %)   -16 974 782   -11 812 737 

       Skatteeffekten av følgende poster:   

     Endring i ikke bokført utsatt skattefordel 

  

9 177 136 

 

14 238 838 

Skattefunn 

   

0 

 

-259 384 

Emisjonskostnader 

   

0 

 

-311 516 

Opsjonskostnader 

   

41 943 

 

162 114 

Nedskrivning aksjer 

   

7 755 025 

 

7 681 715 

Ikke fradragsberettigede kostnader       678   11 394 

Skattekostnad 

   

0 

 

9 710 424 

Effektiv skattesats       0,0 %   -23,0 % 

 
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til 

framføring: 

        

  

2009 

 

2008 

  

Fordel Forpliktelse 

 

Fordel Forpliktelse 

Driftsmidler 

 

539 934 0 

 

65 011 0 

Gevinst og tapskonto 

 

0 1 334 005 

 

0 1 667 507 

Varer 

 

2 104 207 0 

 

1 535 633 0 

Fordringer 

 

2 523 546 0 

 

0 0 

Underskudd til fremføring   25 328 503 0   20 051 912 0 

Sum   30 496 191 1 334 005   21 652 556 1 667 507 

       Ikke balanseført utsatt skattefordel 

 

29 162 185 

  

19 985 049 

 Netto utsatt skattefordel i balansen   0     0   

       Ved årsslutt 2009 hadde selskapet skattemessig fremførbare underskudd på kr 90.458.940. 
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Konsern: 
      Årets skattekostnad fremkommer slik:     2009   2008 

Betalbar skatt 

   

31 037 

 

27 883 

Endring i utsatt skatt 

   

530 731 

 

3 949 179 

Skattekostnad ordinært resultat       561 768   3 977 062 

       Avstemming fra nominell til faktisk skattesats:   2009   2008 

Ordinært resultat før skatt 

   

-43 224 148 

 

-65 296 468 

Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28 %)   -12 102 761   -18 283 011 

       Skatteeffekten av følgende poster:   

     Endring i ikke bokført utsatt skattefordel 

  

4 717 578 

 

18 359 556 

Skattefunn 

   

0 

 

-39 662 

Forskjellig skattesats 

   

-91 972 

 

-483 384 

Emisjonskostnader 

   

0 

 

-669 923 

Opsjonskostnader 

   

41 943 

 

162 114 

Effekt av oppkjøp / utgang datter 

   

2 708 076 

 

4 867 779 

Nedskrivning aksjer 

   

5 288 226 

 

0 

Ikke fradragsberettigede kostnader       678   63 593 

Skattekostnad 

   

561 768 

 

3 977 062 

Effektiv skattesats       -1,3 %   -6,1 % 

 
Spesifikasjon av skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til framføring: 

 
       

  

2009 

 

2008 

  

Fordel Forpliktelse 

 

Fordel Forpliktelse 

Driftsmidler 

 

0 2 358 791 

 

0 9 991 315 

Gevinst og tapskonto 

 

0 1 334 005 

 

0 1 667 507 

Varer 

 

2 104 207 0 

 

1 535 633 0 

Fordringer 

 

24 224 0 

 

0 0 

Underskudd til fremføring   29 794 066 0   33 050 812 0 

Sum   31 922 497 3 692 796   34 586 445 11 658 822 

       Ikke balanseført utsatt skattefordel 

 

30 503 127 

  

25 785 549 

 Netto utsatt skattefordel/forpliktelse i balansen 0 2 273 426   0 2 857 926 

       Ved årsslutt 2009 hadde konsernet skattemessig fremførbare underskudd på kr 105.344.150. Dette 

inkluderer ikke fremførbare underskudd fra StarGen Inc i tiden før oppkjøpet i 2007. 
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Note 21 - Pensjon 

 

De ansatte i Dolphin Interconnect Solutions ASA og datterselskapet har nå en innskuddsbasert 

pensjonsordning. Pr 31.12.2009 var det 6 medlemmer i ordningen i morselskapet (11 i 2008) og 

totalt 9 medlemmer i ordningen i konsernet (29 i 2008). Pensjonsordningen administreres av et 

forsikringsselskap. 

 
Morselskap 2009 2008 

Kostnadsført innskudd 303 251 728 017 

   Konsern 2009 2008 

Kostnadsført innskudd 781 336 1 183 928 

 

 
Note 22 - Andre inntekter 

 
Morselskap 

 
Konsern 

 

2009 2008 

 
2009 2008 

Salg av patent 0 0 

 

0 8 155 320 

Annet 0 0 

 

-147 121 0 

Sum 0 0 

 

-147 121 8 155 320 

 

 
Note 23 - Lønnskostnader 

 
 Morselskap  

 

Konsern 

 
2009 2008 

 

2009 2008 

Lønn 4 412 592 7 350 792 

 

12 534 283 19 261 134 

Arbeidsgiveravgift 386 846 1 590 009 

 

1 191 133 2 772 146 

Pensjonskostnad, se note 21 303 251 728 017 

 

781 336 1 183 928 

Opsjonsprogram ansatte 149 796 578 980 

 

149 796 578 980 

Andre ytelser 622 809 1 159 622 

 

1 002 584 2 076 888 

Sum 5 875 294 11 407 420 

 

15 659 132 25 873 076 

 
Morselskapet har i 2009 sysselsatt 9,1 årsverk (19,2 årsverk i 2008), mens konsernet har sysselsatt 21,7 

årsverk i 2009 (40,2 årsverk i 2008). 
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Note 24 - Fremtidige leieforpliktelser 

 

Morselskapet har leieforpliktelser knyttet til lokaler, og enkelte kontormaskiner. Lokalleien vil være 

gjenstand indeksregulering. Felleskostnader er medtatt som en andel av leieforpliktelsene. Selskapet 

hadde opprinnelig lengre husleiekontrakter i både Norge og USA. I løpet av 2009 har kontraktene 

blitt reforhandlet og de langsiktige husleiekontraktene termineres i løpet av 2010. 

 

Fremtidige akkumulerte minimumsutbetalinger knyttet til leieavtaler er som følger: 

 
Morselskap 

 
Konsern 

 
2009 2008 

 
2009 2008 

Forfall innen 1 år 424 000 1 616 928 

 

496 208 2 725 554 

Forfall mellom 1 og 5 år 0 6 467 711 

 

0 7 853 493 

Forfall senere enn 5 år 0 1 616 928 

 

0 1 616 928 

Sum 424 000 9 701 567 

 

496 208 12 195 975 

 

 
Note 25 - Godtgjørelser, lån til ledende ansatte med mer 

Ytelser til ledende personer      

Lønn og 

annen 

godtgj. Sluttet 

Styrets leder 

  

125 000 

 Øvrige styremedlemmer 

  

320 000 

 Timothy Russel Miller CEO 

 

1 350 000 des. 09 

Alex Gundersen* CFO 

 

332 106 mar. 09 

Hugo Kohmann VP Software 

 

608 137 

 Jon G. Snilsberg VP Marketing 

 

727 864 sep. 09 

Lynne Brocco COO 

 

494 930 mar. 09 

Venkata Krishnan CTO 

 

808 628 aug. 09 
 
 

    Godtgjørelse til styret 

Utbetalt godtgjørelse til styremedlemmene i 2009 er for styreperioden 2008/2009. Det utbetales 

ikke styrehonorar til ansattevalgte representanter i styret. Det er pr dato ikke utbetalt godtgjørelse til 

styret for perioden 2009/2010. I regnskapet for 2009 er det kostnadsført en godtgjørelse for siste 

styreperiode på kr. 222.500.  

 

Etterlønn til daglig leder Timothy Miller 

Etter avtale med styret fratrådte Timothy Miller sin stilling 31. desember 2009. Partene 

fremforhandlet en sluttkompensasjon på USD 80.000. Sluttvederlaget er blitt utbetalt i 2010, men er 

kostnadsført i regnskapet for 2009. 

 

Ny daglig leder 

Glenn Nøstdahl ble 22. desember 2009 ansatt som daglig leder og han tiltrådte stillingen 1. januar 

2010. Han forventes ikke å bruke full tid på stillingen og har en årslønn på kr. 90.000. Han har 

ingen avtaler om etterlønn ved fratredelse. 
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Lån til daglig leder og styremedlemmer 

Det foreligger ingen lån til daglig leder, aksjeeiere eller medlemmer av styret pr 31.12.2009. 

 

Revisor 

Kostnadsført revisjonshonorarer for morselskapet og konsernet i 2009 utgjør følgende beløp 

eksklusive mva: 

  
Morselskap 

 

Konsern 

Lovpålagt revisjon 

 

306 750 

 

306 750 

Skatterådgivning 

 

24 000 

 

24 000 

Andre tjenester utenfor revisjon 

 

115 500 

 

115 500 

Sum honorar 

 

446 250 

 

446 250 

 

Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikk for 2010 

Dolphin har hatt en utfordrende situasjon de senere år med betydelig fall i omsetningen, underskudd 

og en finansiell stilling hvor selskapet var nødt til å finne ekstern finansiering for å drive videre.  

Som følge av dette har styret de siste to årene arbeidet kontinuerlig med en omlegging av den 

operative virksomheten og en restrukturering av selskapet. Siktemålet har vært å bevare 

arbeidsplasser og verdiene for selskapets kreditorer og aksjonærer. Denne restruktureringen ble 

sluttført i første kvartal 2010.  Dette har medført at selskapet er betydelig mindre enn tidligere, og 

året 2010 vil fremstå som en restart av virksomheten. 

 

Målsetningen med incentivordningene er at de bidrar til å få reetablert lønnsom drift i selskapet ved 

å:  

• Holde de løpende faste lønnskostnadene på et akseptabelt nivå i forhold til konkurrenter og 

relevant lønnstatistikk 

• Motivere nøkkelpersonell til å bli værende i bedriften 

• Motivere alle til å yte litt ekstra 

 

Følgende generelle retningslinjer gjelder: 

• Fast lønn til ansatte og styre skal holdes på et akseptabelt nivå for selskapet, og for å oppnå 

dette er det etablert incentivordninger i form av aksjeopsjoner og bonusordninger 

• Incentivordningene skal utformes slik at de ikke kan skade selskapets omdømme. 

• Incentivordningene skal være utformet slik at aksjonærenes interesser og interessene til 

selskapets nøkkelpersonell er best mulig synkronisert. Dette blir søkt gjennomført ved at 

incentivordningene først får verdi når selskapet har oppnådd resultater som forventes å gi en 

merverdi til aksjonærene.  

• Selskapet skal følge norske regler for etablering av pensjonsordning og andre vanlige 

tilleggsgoder, men at slike ordninger holdes på et minimumsnivå og med avtaler som gir 

størst mulig fleksibilitet. 

• Det skal settes øvre begrensninger på avtaler om kontantbonuser. 
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For styret tilbys hvert enkelt medlem to alternative modeller for avlønning 

1. En lav kontant betaling og opsjoner 

2. Markedsmessig styrehonorar uten opsjoner 

Da selskapet ikke har en egen kompensasjonskomité, vil valgkomiteen avgi innstilling om 

selskapets incentiv plan. 

 

Redegjørelse for lederlønnspolitikk i 2009: 

På bakgrunn av selskapets utvikling i 2009 ble styrets hovedfokus å redusere kostnadene mest 

mulig i løpet av året. Dette innebar at flere personer i ledergruppen også fikk lønnen redusert. 

Samtidig ble det inngått avtale med flere av selskapets ledere om at de fratrådte sine stillinger. De 

permitteringer som har blitt gjennomført i Norge har også inkludert personer i selskapets 

ledergruppe. 

 

 
Note 26 – Opsjoner 
 

Oversikt over utestående opsjoner:     2009   2008 

Utestående opsjoner 1.1       150 548   110 259 

Tildelt i løpet av året       176 500   113 000 

Utløpt i løpet av året       -196 602   -72 711 

Utøvd i løpet av året       0   0 

Utestående opsjoner 31.12       130 446   150 548 

Herav opptjent       52 946   51 272 

 

På bakgrunn av en spleis av selskapets aksjer som er blitt gjennomført i løpet av 2009 har tidligere 

opsjonsordninger blitt justert på samme måte slik at 10 tidligere opsjoner har blitt til en opsjon og 

opprinnelig utøvelseskurs er multiplisert med 10. Opsjonene fordeler seg på 5 forskjellige 

incentivprogrammer som er gitt fra 2007 og til 2009 slik det er redegjort for nedenfor. Med unntak 

av de tegningsretter som er gitt til tidligere ansatte i StarGen Inc har tildeling av opsjoner i henhold 

til nytt opsjonsprogram skjedd under forutsetning av at de ansatte frafaller tildeling i henhold til 

tidligere opsjonsprogram. Bakgrunn for dette er at utviklingen i selskapets aksjekurs har medført at 

de eldre ordningene i realiteten har vært tilnærmet verdiløse. Regnskapsmessig har man i henhold 

til gjeldende regnskaps-standarder fortsatt å kostnadsføre opsjonskostnaden i de tidligere 

ordningene. En oversikt over status i de ulike ordninger følger nedenfor. 

 

1) Ansatte i tidligere StarGen Inc ble tildelt totalt 90.000 tegningsretter til en utøvelseskurs på 

kr 139,00 pr aksje. Utestående tegningsretter er 51.746 pr 31.12.2009 og samtlige er 

opptjent. Seneste dato for innløsning av alle delene er 16.02.2012. Ingen av opsjonene har 

blitt innløst pr 31.12.2009. 
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2) Ansatte ble i 2007 tildelt totalt 32.600 opsjoner til en utøvelseskurs på kr 175,00 pr aksje. 

Opptjeningstiden var 2 år og opsjonene kunne opprinnelig utøves i inntil 4 år fra 

tildelingsdatoen. Ved utgangen av 2009 var det utestående 1.200 opsjoner knyttet til denne 

ordningen, mens øvrige opsjoner er bortfalt. De utestående opsjonene er opptjent. 

 

3) En stor del av de ansatte ble tildelt til sammen 84.000 opsjoner i juli 2008 til en 

utøvelseskurs på kr 24,70 pr aksje. Opsjonene var oppdelt i 3 "lotter" med opptjeningstid på 

henholdsvis 1 år, 2 år og 3 år. Opsjonene kunne utøves innen 6 år fra tildelingsdatoen. 

Samtlige av disse opsjonene er bortfalt ved utgangen av 2009. 

 

4) En stor del av de ansatte ble i tillegg tildelt til sammen 29.000 opsjoner i oktober 2008 til en 

utøvelseskurs på kr 11,20 pr aksje. Opsjonene var oppdelt i 3 "lotter" med opptjeningstid på 

henholdsvis 1 år, 2 år og 3 år. Opsjonene kunne utøves innen 6 år fra tildelingsdatoen. 

Samtlige av disse opsjonene er bortfalt ved utgangen av 2009. 

 

5) Ansatte ble i juli 2009 tildelt totalt 176.500 opsjoner i juli 2009 til en utøvelseskurs på kr 

3,50 pr aksje. På samme måte som for tildelingene i 2008 er opsjonene oppdelt i 3 "lotter" 

med opptjeningstid på henholdsvis 1 år, 2 år og 3 år, samt at de kan utøves innen 6 år fra 

tildelingsdatoen. I løpet av året har 99.000 av opsjonene bortfalt, slik at utestående antall 

opsjoner ved årsskiftet utgjør totalt 77.500 opsjoner. Ingen av disse opsjonene er opptjent pr 

31.12.2009. 

 

Virkelig verdi av de tildelte opsjonene i perioden ble beregnet med Black-Scholes 

opsjonsprisingsmodell. De viktigste forutsetningene på tildelingstidspunktet har for de ulike 

ordningene vært som følger: 

 Sist kjente aksjekurs på hhv kr 13,90 for program 1, kr 91,50 for program 2, kr 24,70 for 

program 3 og kr 11,20 for program 4 og kr 3,50 for program 5.  

 Risikofri rente hhv på 4,63 %, 4,75 %, 5,27 %, 4,32 % og 3,45 % basert på renten på norske 

statsobligasjoner med tilsvarende løpetid som opsjonene.  

 Opsjonens løpetid (se over).  

 Volatilitet på hhv 40 % for program 1, 2 og 5 samt en volatilitet på 55,7 % og 57,2 % for 

program 3 og 4. Volatiliteten er basert på data fra Oslo Børs og en skjønnsmessig vurdering. 

 Estimat for total utøvelse av opsjonene, varierer mellom 60-100 % avhengig av tid frem til 

opptjening. 

Virkelig verdi på opsjoner til ansatte kostnadsføres som lønnskostnad i den perioden opsjonene blir 

opptjent. Kostnadsført beløp i 2009 utgjør kr 147.796 (kr 578.980 i 2008). 
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Note 27 - Resultat pr. aksje 

 

Resultat pr aksje er beregnet ved å dele årsresultatet før eventuelle minoritetsinteresser med et veid 

gjennomsnitt av antall utstedte aksjer gjennom året. 

   
2009 2008 

Årsresultat etter skatt (majoritetens andel) 

 

-42 662 

380 

-67 851 

313 

Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 

 

2 267 111 1 944 536 

Resultat etter skatt pr aksje 

  
-18,82 -34,89 

     

Totalresultat (majoritetens andel) 

  

-38 983 

655 

-71 583 

080 

Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 

 

2 267 111 1 944 536 

Totalresultat pr aksje 

  
-17,20 -36,81 

 

Utvannet resultat pr aksje tilsvarer resultat pr aksje da innløsningskurs for opsjonene i 2009 har 

vært høyere enn børskurs. 

 

 
Note 28 - Transaksjoner med nærstående parter 

 

Ved utgangen av 2009 har morselskapet fordringer på datterselskapet i USA med kr 21.991.054 (kr 

29.872.509 pr 31.12.2008), beløpet inngår i andre kortsiktige fordringer for morselskapet. 

Fordringen er nedskrevet med kr Det er beregnet renter på fordringene med kr 8.926.150 slik at 

regnskapsført verdi i morselskapsregnskapet utgjør totalt kr 13.932.238. På bakgrunn av 

datterselskapets egenkapitalsituasjon er lånet ikke renteberegnet i 2009 (kr 1.018.760 ble beregnet i 

renter i 2008). 

 

Selskapet inngikk 22.desember 2009 en lånefasilitet med selskapet GN Power AS på 5 millioner 

kroner. GN Power AS er et selskap som er kontrollert av Glenn Nøstdahl som tiltrådte som daglig 

leder 1. januar 2010. Det var ingen utbetalinger knyttet til lånefasiliteten i 2009 men det har vært 

utbetalinger under fasiliteten på 1,975 millioner kroner i 2010. 

 

 
Note 29 - Hendelser etter balansedagen og fortsatt drift 

 

om en følge av resultatutviklingen i løpet av 2009 har selskapets likviditetssituasjon i 2009 vært 

anstrengt. Selskapet har i 2010 fått et lån fra GN Power AS på 1,975 millioner kroner. For å sikre at 

man fikk tilstrekkelig tid til å gjennomføre en refinansiering av selskapet ble det i tillegg inngått 

avtale med noen kreditorer om utsatt forfall av gjeld i størrelsesorden 1 millioner kroner.  

 

Styret og ledelsen har i mars/april vært i kontakt med enkelte av Dolphins største aksjonærer og andre 

investorer og invitert disse til å delta i en rettet emisjon. Denne prosessen har medført at man har 

lykkes med å skaffe ugjenkallelige fullmakter til å tegne 11,658 millioner kroner i en rettet emisjon. 

Totalt har ni eksisterende aksjonærer og fem nye investorer avgitt slike fullmakter til styrets leder om  
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tegning av 5,829 millioner aksjer til en tegningskurs på kroner 2,- pr aksje. Tegningskursen er satt lik 

aksjens pålydende. Styrets forslag til rettet emisjon skal behandles på en ekstraordinær 

generalforsamling i selskapet 7. mai. Tegningsbeløpet vil være disponibelt for selskapet i løpet av 

siste halvdel av mai. Denne rettede emisjonen vil bli etterfulgt av en reparasjonsemisjon hvor 

aksjonærer som ikke har fått muligheten til å delta i den rettede emisjonen. Tegningskursen i 

reparasjonsemisjonen vil være den samme som i den rettede emisjonen og vil bli gjennomført i 

månedsskiftet mai/juni. Reparasjonsemisjonen er begrenset til totalt 2,5 millioner kroner. 

 

Under forutsetning av at emisjonene gjennomføres som forutsatt sammen med konsernets prognoser 

for 2010 og strategiske planer, kan styret i samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekrefte at 

forutsetningene for fortsatt drift er tilstede og at regnskapet er avlagt under denne forutsetningen. 
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Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskapet for Dolphin 

Interconnect Solutions ASA, konsern og morselskap, for kalenderåret 2009 og per 31. desember 

2009 (årsrapport 2009). Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med de EU-godkjente IFRSer og 

tilhørende fortolkningsuttalelser, samt de ytterligere norske opplysningskrav som følger av 

regnskapsloven og som skal anvendes per 31.12.2009. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt i 

samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per 31.12.2009. Årsberetningen for 

konsern og mor er i samsvar med regnskapslovens krav og Norsk Regnskaps Standard nr. 16 per 

31.12.2009. Etter vår beste overbevisning: 

 

 er årsregnskapet 2009 for konsernet og morselskapet utarbeidet i samsvar med 

gjeldende regnskapsstandarder 

 gir opplysningene i regnskapet et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets 

eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 31. desember 2009  

 gir årsberetningen for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over 

 

  utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet 

 De mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står 

overfor 

 

 

 

 

Oslo, 29. april 2010 

 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Ole Henrik Eide  Alf Rasmussen  Marit Elisabeth Døving 
Styrets leder   Styremedlem   Styremedlem 

 

 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

Cecilie Vanem  Tor Alfheim   Simen Thoresen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem  

(representant for ansatte) 

           

 

 

___________________  

Glenn Nøstdahl   
Daglig leder    
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