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Inducts virksomhet 
Induct AS ble etablert i 2007 og har som formål å tilby en web-basert plattform for 
individer, selskaper og organisasjoner som ønsker å øke effektiviteten og utnyttelsen 
av arbeid, kunnskap, løsninger og erfaring. Et eksempel på bruken av Inducts 
teknologi er for å styrke innovasjonsevnen og -kapasiteten i organisasjoner. Dette 
gjelder både innen det private og offentlige, samt nasjonalt og internasjonalt. 
Plattformen og ulike produkter markedsføres under merkenavnet Induct.  
 
Selskapets hovedkontor ligger i Oslo. Det er etablert kontor i London (England), 
Barcelona (Spania) og Boston (USA). Det er utarbeidet konsernregnskap som 
inkluderer datterselskaper i London (England), Boston (USA) og Barcelona (Spania).  
 
I tillegg har Induct kjøpt eksisterende selskaper i Bangalore (India) og Sao Paulo 
(Brasil). Selskapene er ikke medtatt i årsregnskapet for 2019, ettersom oppkjøpene 
ikke formelt var endelig gjennomført pr. 31. desember 2019. Induct kan heller ikke 
sies å kontrollere selskapene. Oppkjøpene forventes å være konkludert i løpet av 
2020.  
 
Markedet for programvare innen digital samhandling, innovasjon og 
kunnskapsledelse har i 2019 fortsatt den samme økende trend som tidligere. Det vil 
si at store selskaper og organisasjoner ser behov for å digitalisere arbeidsproseser 
og innhold for enklere samarbeid og deling.  
 
Induct skaper innovasjonsnettverk innen helse- og kommunesektoren, og har fått en 
god markedsposisjon i Skandinavia, Storbritannia og Spania.  
 
I tillegg til innovasjon og kunnskapsledelse har Induct gjennom en samarbeidsavtale 
med Portsmouth sykehus jobbet med hvordan sykehus kan bruke Inducts plattform til 
å digitalisere pasientforløp, inkludert håndtering av pasientdata. Dette arbeidet er satt 
på hold inntil Covid-19 situasjonen i England er under kontroll. 
 
Arbeidsmiljø og personale 
Induct AS hadde 12 medarbeidere pr. 1. januar 2019 og 8 medarbeidere ved 
utgangen av året. Det har vært registrert sykefravær i selskapet, og følgelig ingen 
dager med sykemelding fra lege. Det har fav den grunn ikke vært behov for å 
igangsette tiltak eller aktiviteter for å få redusert sykefraværet.  
 
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i 
løpet av året som har resultert i store materielle skader eller personskader. 
 
Arbeidsmiljøet betraktes som godt, derfor ingen iverksatte tiltak. 
 
Konsernet sysselsetter totalt 32 personer pr. 31. desember 2019, hvorav flere på det 
spanske kontoret arbeider deltid og enkelte er innleid som konsulenter.  
 
Av Induct AS sine 8 medarbeidere pr. 31.12.2019 er det 5 menn og 3 kvinner. 
Selskapet ønsker over tid å skape en arbeidsplass og et miljø hvor begge kjønn er  
representert. Induct AS har som mål å være en arbeidsplass der det råder full 
likestilling mellom kvinner og menn. Forholdet rundt likestilling er innarbeidet i 
styrende dokumentasjon for at forskjellsbehandling grunnet kjønn ikke skal 
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forekomme. Styret i Induct AS består av tre menn og en kvinne, hvorav styreleder er 
kvinne.  

 
Konsernet har et aktivt forhold til ikke å diskriminere ansatte på grunn av nedsatt 
funksjonsevne eller på grunn av etnisitet, religion med mer. Styret og ledelsen er 
bevisst dette ved rekruttering, lønnsfastsettelse og tilrettelegging av arbeidsforhold 
samt gjennom holdningsskapende tiltak.  
 
Miljørapportering 
Konsernets virksomhet er av en slik art at det ikke anses å skade det ytre miljø. Det 
er ikke planlagt tiltak eller aktiviteter for å hindre eller redusere ytre miljøpåvirkninger. 
 
Immaterielle eiendeler 
Induct har pr. 31. desember 2019 immaterielle eiendeler bokført til kr 11,0 millioner. 
Den utviklede web-baserte plattformen er bokført til kr 9,6 millioner, mens kjøpte 
rettigheter er bokført til kr 1,4 millioner. Styret vurderer at virkelig verdi for disse 
immaterielle eiendelene minst tilsvarer bokført verdi.   
 
Resultat, kontantstrøm, investeringer, finansiering og likviditet 
Konsernets driftsinntekter i 2019 ble kr 13,8 millioner. Totale inntekter gikk ned med 
øker med 6,8%. Driftskostnadene ble til sammenligning redusert med kr 5,8 millioner, 
hvorav kr 1,9 millioner skyldes at Induct har fått innvilget skattefunn for 2019 og 
2020. Konsernets årsresultat etter skatt ble et underskudd på kr 6,3 millioner etter en 
skattekostnad på kr 29.000. Årsresultat etter skatt i Induct AS ble et underskudd på 
5,3 millioner.  
 
Konsernet hadde en likviditetsbeholdning på kr 1,5 millioner pr. 31. desember 2019, 
mens morselskapet hadde en likviditetsbeholdning på kr 0,2 mill. på samme 
tidspunkt.   
 
Totalkapitalen for konsernet var ved utgangen av året på kr 18,4 millioner og den 
bokførte egenkapitalandelen pr. 31. desember 2019 var 15%. Induct AS hadde en 
egenkapitalandel på 24%. 
 
Nærmere om risiko 
Markedsrisiko 
Induct er, som alle andre selskaper, eksponert for risiko som følge av konkurrenters 
adferd og den produktutvikling som skjer innen de markeder som Induct opererer 
innenfor. 
 
Valutarisiko 
Selskapet er eksponert for endringer i valutakurser, siden selskapet utvikler seg 
internasjonalt. Utviklingskostnadene i Spania er i Euro. Konsernet benytter ingen 
sikringsinstrumenter, da eksponeringen er begrenset.  
 
Renterisiko 
Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået gjennom et risikolån fra 
Innovasjon Norge på kr 1,6 millioner, og et banklån i Spania på kr 1,4 millioner.  
 
Kredittrisiko 
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses 
lav, da forretningsmodellen bygger på forhåndsbetalt abonnement. Kredittrisiko 
utgjorde brutto totalt kr 5,5 millioner pr. 31. desember 2019.  
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Likviditetsrisiko 
Induct AS inngikk i februar 2018 en avtale med European High Growth Opportunities 
Securitization Fund (EHGO) om en finansieringsramme på kr 50 millioner som kunne 
benyttes over en periode på tre år. Avtalen innebar at Induct AS kunne trekke på 
finansieringsrammen i 20 trancher på kr 2,5 millioner. EHGO sa opp 
finansieringsavtalen i november 2018. På oppsigelsestidspunktet var det kun trukket 
kr 7,5 millioner av finansieringsrammen, hvorav kr 3,7 millioner ikke var konvertert til 
aksjer og således er bokført som gjeld pr. 31.12.2019. Induct AS har krevet 
motregning av erstatning for påført økonomisk tap som overstiger kravet på kr 3,7 
millioner som følge av det Induct mener er uberettiget oppsigelse av 
finansieringsrammen. EHGOSF svarte med å ta ut stevning mot Induct AS og krever 
tilbakebetaling av kr 3,7 millioner. 
 
Induct tapte første runde i tingretten i juni 2019, og begge parter måtte dekke egne 
saksomkostninger. Induct har anket dommen, og saken er berammet for behandling 
av Borgarting lagmannsrett i november 2020. 
 
Likviditet  
Likviditetsituasjonen er tilfredsstillende ved utgangen av april 2020, og selskapet er i 
stand til å gjøre opp sine løpende forpliktelser på forfall. Styret arbeider målrettet 
med å styrke egenkapitalen, og vil iverksette tiltak som anses nødvendig for å 
gjennomføre den vedtatte strategiske planen. Se mer om dette under avsnittet om 
fortsatt drift.  
 
Fortsatt drift 
Induct gjennomførte en rettet emisjon på kr 1,9 millioner i juli 2019, kr 2,0 millioner i 
november 2019 og kr 2,0 millioner i desember 2019. Dette har bidratt til økt 
egenkapital gjennom emisjoner på totalt kr 5,9 millioner i 2019. Emisjonene i 
november og desember 2019 ble registrert i Q1 2020. 
 
Konsernets likviditetsbeholdning pr. 31.12.2019 var kr 1,5 millioner. Denne har holdt 
seg utover i 2020, da Induct har levert positive tall i Q1 2020.  
 
Induct gjennomførte tiltak for å redusere kostnadsbasen i 2019, og endret 
organisasjonen med mer fokus på den nye brukerbaserte plattformen, Induct.net. 
Med dette  forventes selskapet å ha en likviditetsmessig balanse i 2020, med en 
positiv kontantstrøm fra driften. Eksisterende likviditetsbeholdning skal gi Induct 
tilstrekkelig likviditet til å drive i minst 12 måneder, gitt kostnadsbasen slik den var pr. 
31.12.2019. Styret vil kontinuerlig vurdere selskapets behov for ytterligere fremmed- 
og egenkapital, og vil om nødvendig iverksette tiltak for kapitalinnhenting. 
 
Rentebærende gjeld pr. 31. desember 2019 utgjorde i konsernet ca. kr 3,4 millioner, 
hvorav kr 1,6 millioner er til Innovasjon Norge. 4,0 millioner av selskapets kortsiktige 
gjeld, som er rentebærende, er mot selskapets CEO og hovedaksjonær, og først skal 
nedbetales når likviditeten tillater det. Gjelden på kr 4 millioner til CEO er konvertert 
til aksjer i Q1 2020. 
 
Bokført egenkapital pr. 31. desember 2019 for konsernet var kr 2,8 millioner og kr 4,6 
millioner i Induct AS. 
 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift 
er til stede. 
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Fremtidig utvikling 
Induct lanserte en pilot av den utvidede plattformen i februar 2019. Denne 
plattformen gir en utvidet funksjonalitet til organisasjoner, selskaper og individer, 
både gjennom mulighetene til å organisere flere forskjellige innholdselementer (som 
ideer, prosjekter, kontrakter, patenter, prosedyrer etc) og samhandlings- og 
delingsteknologi. Forretningsmodellen i dette tilfellet er også annerledes enn den 
tradisjonelle abonnementsmodellen, hvor det i den nye modellen i tillegg vil ha 
inntektsmodeller som er basert på annonser og transaksjoner.  
 
Plattformen vil tilby brukerne verdi i form av verktøy og funksjonalitet for å 
effektivisere hverdagen, samt gi tilgang til kunnskap og informasjon i form av 
delingsnettverk. Denne verdien er antatt å øke ettersom flere og flere tar i bruk 
plattformen hvor innhold deles og samhandlingsprosesser på tvers av organisasjoner 
og nettverk.  
 
Induct fokuserte i 2019 på å bygge opp en brukermasse på plattformen for å teste ut 
plattformen. Dette arbeidet har medført en del endringer og forbedringer, som er 
implementert i begynnelsen av 2020. Arbeidet med digital markedsføring og 
«onboarding» av større nettverksorganisasjoner har startet, og dette arbeidet 
forventes å gi en god økning i aktive brukere i 2020 og 2021.  
 
Markedspotensialet antas å være stort, og mulighetene mange. Derfor er styrets 
vurdering at selskapets fremtidsutsikter er gode. 
 
Hendelser etter balansedagen 
Med unntak av forsinkelse med implementering av kunde i England, nevnt under 
«Inducts virksomhet» har ikke Induct registrert noen vesentlige konsekvenser av 
Covid-19. 
 
To emisjoner på kr 2 millioner hver som ble vedtatt i november og desember 2019 
ble registert i Q1 2020. Dette innebærer at registrert aksjekapital og innbetalt 
egenkapital ble styrket med kr 4 millioner. 
 
Styret kjenner ikke til andre hendelser etter 31. desember 2019 som har vesentlig 
påvirkning for bedømmelsen av konsernets og morselskapets resultat og stilling 
utover det som fremgår av årsregnskapet. Styret mener at årsregnskapet gir et riktig 
bilde av Induct konsern og Induct AS når det gjelder eiendeler og gjeld, finansiell 
stilling og resultat. 
 
 
Årsresultat og disponeringer for Induct AS 
Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet: 
 

Overføring til udekket tap   kr.   5.322.260 
Totalt disponert    kr.   5.322.260 

 

 
                                                    Oslo, 15. mai 2020 
 
(sign.)    (sign.)             (sign.) 
Henning Petersen  Vibeke Hammer Madsen          Hans Martin Nakkim 
Styremedlem   Styreleder                      Styremedlem 
 
 
    (sign.)             (sign.) 
              Thomas Christensen           Alf Martin Johansen 
              Styremedlem                    Adm. dir. 



Resultatregnskap - mor/konsern
Induct AS

Morselskap Konsern
2019 2018 Note 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

8 052 032 9 015 117 Salgsinntekt 12 13 785 067 14 795 424
8 052 032 9 015 117 Sum driftsinntekter 13 785 067 14 795 424

692 252 1 273 940 Salgs- og direkte kostnader 164 664 4 191 940
3 423 634 5 586 586 Lønnskostnad 4 5 840 158 7 671 011
3 444 892 2 917 528 Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler6 3 489 136 2 959 684
5 293 578 9 329 999 Annen driftskostnad 5, 14 9 978 991 10 407 392

12 854 356 19 108 053 Sum driftskostnader 19 472 949 25 230 027

-4 802 324 -10 092 936 Driftsresultat -5 687 882 -10 434 603

Finansinntekter og finanskostnader
1 441 31 166 Annen renteinntekt 1 441 5 880
7 464 41 324 Annen finansinntekt 13 15 170 41 324

269 902 286 914 Annen rentekostnad 269 902 298 919
258 939 240 279 Annen finanskostnad 13 303 227 240 279

-519 936 -454 703 Resultat av finansposter -556 517 -491 994

-5 322 260 -10 547 639 Ordinært resultat før skattekostnad -6 244 399 -10 926 597
0 2 383 000 Skattekostnad på ordinært resultat 10 29 257 2 475 028

-5 322 260 -12 930 639 Ordinært resultat -6 273 657 -13 401 625

-5 322 260 -12 930 639 Årsresultat 9 -6 273 657 -13 401 625

-5 322 260 -12 930 639 Majoritetens andel -6 273 657 -13 401 625

Overføringer
5 322 260 12 930 639 Overført til udekket tap 6 273 656 13 401 625

-5 322 260 -12 930 639 Sum disponert -6 273 656 -13 401 625
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Balanse - mor/konsern
Induct AS

Morselskap Konsern
2019 2018 Note 2019 2018

Eiendeler

Anleggsmidler
Immaterielle eiendeler

9 592 859 9 970 133 Innovation Community platform 6 9 592 859 9 970 133
1 371 347 1 616 965 Rettigheter 6 1 371 347 1 616 965

10 964 206 11 587 098 Sum immaterielle eiendeler 10 964 206 11 587 098

Varige driftsmidler
0 0 Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 6, 8 248 096 233 337
0 0 Sum varige driftsmidler 248 096 233 337

Finansielle anleggsmidler
50 626 50 626 Investeringer i datterselskap 2 0 0

5 143 167 3 449 919 Lån til foretak i samme konsern 7 0 0
0 0 Andre langsiktige fordringer 155 848 0

5 193 793 3 500 545 Sum finansielle anleggsmidler 155 848 0

16 157 999 15 087 643 Sum anleggsmidler 11 368 150 11 820 435

Omløpsmidler

Fordringer
1 238 305 1 731 970 Kundefordringer 3 395 025 3 792 433
1 914 577 245 128 Andre kortsiktige fordringer 14 2 143 113 898 374

3 152 882 1 977 098 Sum fordringer 8 5 538 138 4 690 807

205 330 456 808 Bankinnskudd, kontanter o.l. 11 1 534 896 1 973 816

3 358 211 2 433 906 Sum omløpsmidler 7 073 034 6 664 623

19 516 210 17 521 549 Sum eiendeler 18 441 184 18 485 058
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Balanse - mor/konsern
Induct AS

Morselskap Konsern
2019 2018 Note 2019 2018

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital

1 091 003 958 156 Aksjekapital 3 1 091 003 958 156
91 508 887 85 740 703 Overkurs 91 508 887 85 740 703

4 000 000 2 275 000 Ikke registrert kapitalforhøyelse 8 4 000 000 2 275 000
96 599 890 88 973 859 Sum innskutt egenkapital 96 599 890 88 973 859

Opptjent egenkapital
-91 991 625 -86 669 365 Udekket tap -93 791 869 -87 445 040

-91 991 625 -86 669 365 Sum opptjent egenkapital -93 791 869 -87 445 040

4 608 265 2 304 494 Sum egenkapital 9, 17 2 808 021 1 528 819

Annen langsiktig gjeld
1 628 918 1 628 918 Gjeld til kredittinstitusjoner 8 3 007 473 1 628 918
3 700 000 3 700 000 Øvrig langsiktig gjeld 15 3 897 276 3 700 000

5 328 918 5 328 918 Sum annen langsiktig gjeld 6 904 749 5 328 918

Kortsiktig gjeld
0 0 Gjeld til kredittinstitusjoner 189 698 223 538

6 041 982 3 328 269 Leverandørgjeld 3 875 886 4 936 229
0 0 Betalbar skatt 10 0 55 114

42 139 413 449 Skyldig offentlige avgifter 26 754 413 449
0 485 705 Konserngjeld 0 0

3 494 906 5 660 714 Annen kortsiktig gjeld 4 636 076 5 998 991
9 579 027 9 888 137 Sum kortsiktig gjeld 8 728 415 11 627 321

14 907 945 15 217 055 Sum gjeld 15 633 163 16 956 239

19 516 210 17 521 549 Sum egenkapital og gjeld 18 441 184 18 485 058

15.05.2020
Styret i Induct AS

Vibeke Hammer Madsen
styreleder

Thomas W. N. Christensen
styremedlem

Henning Kind Petersen
styremedlem

Hans Martin Nakkim
styremedlem

Alf Martin Johansen
administrerende direktør

Induct AS Side 2
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(sign.) (sign.)



INDUCT AS

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 01.01-31.12

MORSELSKAP KONSERN

2019 2018 2019 2018

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-5 322 260        -10 547 639     Resultat før skatt -6 244 399        -10 926 597      
-                    -                   Betalt skatt -55 114             -107 550           

3 444 892         2 917 528        Ordinære avskrivninger 3 489 136         2 959 684         
-1 914 577        -                   Andel fra Skattefunnsordningen mot resultatet -1 914 577        -                    

-                    -                   Tap (+) / gevinst (-) ved salg av driftsmidler -                    -                    
2 761 120         -473 103          Endring i kundefordringer og leverandørgjeld 662 935            692 763            

-2 291 989        3 708 336        Endring i andre tidsavgrensningsposter -2 629 818        3 155 735         
-3 322 814        -4 394 879       Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -6 691 837        -4 225 965        

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-                    -                   Investeringer i datterselskaper
-2 822 000        -4 322 528       Investeringer i varige driftsmidler -2 915 105        -4 356 007        

-                    -                   Salg av varige driftsmidler -                    -                    
-2 822 000        -4 322 528       Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -2 915 105        -4 356 007        

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

-1 732 695        -994 382          Netto endring av utlån 147 605            
1 748 163        Netto opptak av gjeld 1 541 991         1 228 633         

-                   Tilføres fra Skattefunnsordningen -                    
7 626 031         7 506 419        Innbetaling av egenkapital 7 626 031         7 506 419         

Andre egenkapitalendringer 50 207              
5 893 336         8 260 200        Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 9 168 022         8 932 864         

-251 478           -457 208          Netto endring i likvider i året -438 920           341 892            
456 808            914 016           Bankinnskudd per 01.01 1 973 816         1 631 924         
205 330            456 808           Bankinnskudd per 31.12 1 534 896         1 973 816         



INDUCT AS Noter 2019

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Konsolideringsprinsipper
Konsernet består av Induct AS som morselskap, øvrige selskaper i konsernet fremgår av note 2 og er selskapet
som Induct AS har bestmmende innflytelse over. Bestemmende innflytelse oppnås normalt når konsernet eier mer
enn 50% av aksjene i selskapet, og konsernet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. 
Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital.

Oppkjøpsmetoden benyttes ved regnskapsføring av virksomhetssammenslutninger. Selskaper som er kjøpt i løpet 
av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunk kontroll er oppnådd. Ved konsolidering er morselskapets 
aksjer i datterselskapene erstattet med datteselskapenes eiendeler og gjeld, og gruppert etter de samme prinsipper som i
morselskapets regnskap. For omregning av utenlandske datterselskap til NOK er det benyttet gjennomsnittskurs for 
resultatregnskap og sluttkurs pr. 31.12. for balansen. Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen.

Driftsinntekter
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet og tjenester inntektsføres etter hvert som de
leveres/utføres.  

Salgskostnader
Posten omfatter hostingkostnader og kostnader til eksterne implementeringspartnere.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler
nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.  Nedskrivningen reverseres om
grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. 

Datterselskap/tilknyttet selskap
Datterselskapet og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringen er
vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt 
nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må
anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke
lenger er til stede. 

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Utbytter og 
utdelinger fra tilknyttede selskap inntektsføres på utbetalingstidspunktet. Overstiger utbytte andel av 
tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, 
og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt
skatt er beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige
og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme
periode er utlignet og nettoført.

Konsern
Datterselskapene er ikke revisjonspliktige og tallene er urevidert.
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Note 2 Datterselskap

 

Induct 
Software UK 

Ltd
Induct Software 

Inc. Induct SEA Induct R&D
Anskaffelsestidspunkt 2014 2011 01.07.16 30.06.16
Forretningskontor England USA Spania Spania
Eierandel 100 % 100 % 100 % 100 %

Selskapet har fremforhandlet en avtale vedr erverv av selskaper i India og Brasil. Avtalene er signert,
men foreløpig ikke gjennomført pga manglende oppfyllelse av vilkårene i avtalen. Induct AS kontrollerer ikke 
disse selskapene, og de er derfor ikke medtatt i konsernregnskapet.

Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital Antall Pålydende Aksjekapital
Ordinære aksjer 10 910 030     0,10                   1 091 003         

Alle aksjer har like rettigheter i selskapet.

Aksjonærer Aksjer Eierandel
NPP Capital AS Eiet av CEO Alf Martin Johansen 1 179 619                10,8 %
Kroslid Invest AS 1 007 212                9,2 %
Jarah Invest AS 850 058                   7,8 %
Øystein Tvenge 728 910                   6,7 %
Start Holding AS 600 000                   5,5 %
Kim Hamli 325 680                   3,0 %
Jem AS 300 000                   2,7 %
Tor Andre Johansen 282 600                   2,6 %
Arepo AS 266 552                   2,4 %
Nikama AS 263 079                   2,4 %

Aksjer eid av styrets medlemmer for øvrig:
Fiona Holding Ltd. Eiet av styremedlem Hans Martin Nakkim 210 000                   1,9 %
Easy2Connect AS Eiet av styremedlem Thomas Christensen 70 000                     0,6 %
Vibeke Hammer Madsen Styreleder 10 000                     0,1 %

Øvrige 4 816 320                44,1 %
Totalt antall aksjer 10 910 030              100,0 %

I tillegg tegnet NPP Captal AS, som er eiet av CEO Alf Martin Johansen, seg for 800.000 aksjer i rettede
emisjoner i november og desember 2019. Disse emisjonene ble registrert og aksjene utstedi 1. kvartal 2020.

I forbindelse med erverv av datterselskaper i Spania, Brasil og India har styret inngått avtaler med de 
tidligere eiere om rett til konvertering av til sammen 331.000 aksjer til pålydende kurs. 
Ingen av transaksjonene er så langt gjennomført.
Videre har avtalene klausuler om et prestasjonsbasert earn-out element med maksimalt 1,1 millioner aksjer 
basert på aggressive vekstmål over en periode på tre år fra oppkjøpstidspunktet. Ingen slike aksjer er 
opptjent pr. 31.12.2019.

Ledende ansatte har i 2016 inngått en opsjonsavtale om kjøp av aksjer.
Totalt omhandler avtalen 140.000 aksjer til kurs 20.
Utstedelse av aksjer relatert til opsjonsavtalene forutsetter generalforsamlingens godkjennelse.

Det ble på ekstraordinær generalforsamling 15. juni 2018 besluttet å tildele styret 600.000 opsjoner, hvorav 
500.000 opsjoner fortsatt løper. Utøvelseskurs er NOK 7,90 pr. aksje. Utøvelsestiden utløper fire år fra 
tildelingstidspunktet.

Det er utstedt 374.724 tegningsretter til European High Growth Opportunities Securitization Fund. 
Tegningsrettene utløper fem år fra utstedelse. Utøvelseskurs fordeler seg som følger:

Antall Utøvelseskurs
96 153            13,00

100 000          12,50
178 571          7,34
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Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte

Lønnskostnader morselskap 2019 2018
Lønn 3 115 728          5 255 540         
Aktiverte lønnskostnader -330 000            -659 000           
Arbeidsgiveravgift 454 354             759 489            
Pensjonskostnader 81 148               115 186            
Andre lønnsrelaterte ytelser 102 404             115 371            
Sum 3 423 634          5 586 586         
Gjennomsnittlig antall ansatte 6 9

Induct AS har inngått en avtale med CEO i Induct Inc, USA, om betaling av lønn ut 2020,
restforpliktelse pr 31.12.2019 utgjør USD 120.000.
Avtalen innebærer forpliktelser for CEO til å utføre arbeid for Induct Inc, men skal også betales
om vedkommende ikke lenger skulle være i stand til å utføre arbeid.
Ettersom det foreligger en motytelse i form av arbeidsplikt, vil forpliktelsen kostnadsføres i takt med en 
nærmere vurdering av gjenstående del av denne.
Pr. 31.12.2019 er det avsatt USD 54.000 i påløpt lønn til CEO i Induct Inc.
Det har blitt inngått en avtale hvor avtalen termineres mot et endelig oppgjør av USD 163.000 innen  
31.05.2020. Hvis dette ikke betales vil avtale løpe ut 2020 som planlagt.
Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om tjenestepensjon. Selskapet har
en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene etter denne loven.

Konsern 2019 2018
Lønn 5 169 773 7 891 184
Aktiverte lønnskostnader -330 000 -1 844 077
Arbeidsgiveravgift 816 832 1 393 347
Pensjonskostnader 81 148 115 186
Andre lønnsrelaterte ytelser 102 404 115 371
Sum 5 840 157 7 671 011
Gjennomsnittlig antall ansatte 21 21

Note 5 Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og r evisor

Selskapets daglige leder er innleid via sitt selskap NPP Capital AS. Kostnadsført honorar for 2019 utgjør
kr. 1.013.011 ekskl. merverdiavgift.
Det er for øvrig ikke utbetalt godtgjørelse til daglig leder eller selskapets styre. 

Styret har opsjonsordning som er nærmere beskrevet i note 3.
Hverken daglig leder eller styret har bonusordning. Daglig leder har ikke opsjonsordning.

Det er ikke etablert forpliktelser overfor styret ved evt. opphør av vervet.

Det er kostnadsført kr 373 000 ekskl. mva i honorar til morselskapets revisor, hvorav kr 227 291 er lovpålagt
revisjon, kr 62 709 er attestasjonstjenester og kr 83 000 er andre tjenester.

Det er ikke ydet lån eller sikkerhetsstillelser for nærstående personer.
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Note 6 Varige driftsmidler

Morselskap IC plattform Rettigheter Inventar mv Totalt
Anskaffelseskost pr 01.01 20 864 669         3 684 220         49 540                     24 598 429                
Tilgang 2 822 000          -                   -                           2 822 000                  
Avgang solgte driftsmidler -                     -                   -                           -                             
Anskaffelseskost 31.12 23 686 669         3 684 220         49 540                     27 420 429                

Akkumulerte avskrivninger 31.12 -14 093 810       -2 312 873        -49 540                    -16 456 223               

Balanseført verdi pr. 31.12 9 592 859          1 371 347         -                           10 964 206                

Årets avskrivninger 3 199 276          245 616            -                           3 444 892                  
Antatt levetid (år): 7                        15                     7                              

Immaterielle eiendeler med begrenset økonomisk levetid amortiseres som hovedregel lineært over 
forventet brukstid. Induct AS utvikler en plattform, hvor eksisterende og nye produkter vil bli tilbudt 
gjennom plattformen. Plattformen antas å ha en relativt lang levetid, og Induct AS har i tillegg langsiktige 
kunder og samarbeidspartnere. Amortiseringstiden for Induct's Innovation Community plattform er satt til
7 år. Amortiseringsmetode, forventet brukstid og eventuell restverdi vurderes årlig.

I forbindelse med samarbeidet med CIMIT fikk Induct rettighetene til å benytte CIMIT's metodikk for 
innovasjonsprosesser innen helsesektoren. Denne metodikken er inkorporert i Inducts plattform og 
har langsiktig verdi i forbindelse med helsesektoren. Rettighetene amortiseres over 15 år.
Amortiseringsmetode, forventet levetid og eventuell restverdi vurderes årlig.

Konsern IC plattform Rettigheter Inventar mv Totalt
Anskaffelseskost pr 01.01 20 864 669         3 684 220         321 701                   24 870 590                
Tilgang 2 822 000          -                   93 105                     2 915 105                  
Avgang solgte driftsmidler -                     -                   -                           -                             
Anskaffelseskost 31.12 23 686 669         3 684 220         414 806                   27 785 695                

Akkumulerte avskrivninger 31.12 -14 093 810       -2 312 873        -166 710                  -16 573 393               

Balanseført verdi pr. 31.12 9 592 859          1 371 347         248 096                   11 212 302                

Årets avskrivninger 3 199 276          245 616            44 244                     3 489 136                  
Antatt levetid (år): 7                        15                     7                              

Note 7 Fordringer 

Av selskapets og konsernets fordringer utgjør kr 346.975 fordringer på selskap i India og Brasil der det er
inngått avtale om overtagelse av selskapene på nærmere vilkår.
Fordringene er vurdert til kr null.

Selskapet har en langsiktig fordring på datterselskapet i England med netto bokført verdi kr 3.020.644.
og en langsiktig fordring på datterselskapet i USA med netto bokført verdi kr 532.808.
Verdien på fordringene er usikker, men dette påvirker ikke konsernregnskapet

Konsernet har ingen fordringer som forfaller senere enn et år etter balansedagen.
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Note 8 Gjeld og pantstillelser

Morselskap og konsern 2019 2018
Total gjeld sikret ved pant 1 628 918         1 628 918                

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet:
   Driftstilbehør 4 000 000         4 000 000                
   Fordringer 4 000 000         4 000 000                

Selskapet har lånt kr 4.037.233 av NPP Capital AS som er nærstående, hvorav kr 4.000.000
pr. 31.12.2019 er vedtatt konvert til aksjer.
Lånet løper inntil videre og forrentes med 12% p.a.

Konsernet har ingen gjeld som forfaller senere enn 5 år etter balansedagen.

Note 9 Egenkapital

Morselskap Aksjekapital

Ikke registrert 
kapital-

forhøyelse Overkurs Udekket tap Sum
Egenkapital pr 01.01 958 156 85 740 703 -86 669 365 29 494
Kapitaløkninger 132 847 4 000 000 6 509 483 10 642 330
Emisjonskostnader -741 299 -741 299
Årets resultat -5 322 260 -5 322 260
Egenkapital pr 31.12 1 091 003 4 000 000 91 508 887 -91 991 625 4 608 265

Konsern Aksjekapital

Ikke registrert 
kapital-

forhøyelse Overkurs Udekket tap Sum
Egenkapital pr 01.01 958 156 85 740 703 -87 445 040 -746 181
Kapitaløkninger 132 847 4 000 000 6 509 483 10 642 330
Emisjonskostnader -741 299 -741 299
Årets resultat -6 273 656 -6 273 656
Egenkapitalkorreksjoner valuta mv -73 173 -73 173
Egenkapital pr 31.12 1 091 003 4 000 000 91 508 887 -93 791 869 2 808 021

Emisjonskostnader føres mot egenkapital i det året kapitaløkningen er registrert i Foretaksregisteret. Emisjonskostnader
tilknyttet vedtatt ikke registrert kapitaløkning på 4,0 mill utgjør NOK 258 624.

Note 10 Skatter

Morselskap
Skattemessig resultat 2019 2018
Resultat før skatter -5 322 260 -10 547 639
Endring i midlertidige forskjeller -252 922 132 715
Permanente forskjeller -2 655 876 -234 169
Grunnlag betalbar skatt -8 231 058 -10 649 093

Midlertidige forskjeller består av 2019 2018 Endring
Varige driftsmidler -310 459           -597 592                  -287 133                    
Fordringer -4 886 250        -4 539 275               346 975                     
Avsetninger -1 918 153        -2 230 917               -312 764                    
Sum midlertidige forskjeller -7 114 862        -7 367 783               -252 922                    
Underskudd til fremføring -98 024 873      -89 793 815             8 231 058                  
Sum midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring -105 139 735    -97 161 598             7 978 137                  
Ikke medtatt i beregning utsatt skattefordel -                   -                           -                             
Beregningsgrunnlag utsatt skattefordel -105 139 735    -97 161 598             7 978 137                  

Utsatt skattefordel, 22% herav -23 130 742      -21 375 552             1 755 190                  

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.
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Konsern
Skatter i resultatregnskapet består av følgende 2019 2018
Årets betalbare skatt Norge -                   -                           
Årets betalbare skatt datterselskaper 29 257              92 028                     
Årets resultatførte endring i utsatt skatt 2 383 000                
Sum årets skattekostnad 29 257              2 475 028                

Note 11 Bundne bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler i morselskapet utgjør kr 0 og bundet husleiedepositum
utgjør kr 202.299.

I konsernet er det i tillegg husleiedepositum kr 147.000

Note 12 Inntektsfordeling (1.000 kr)

Morselskap 2019 2018
Abonnementsinntekter 5 798                6 980                       
Konsulentinntekter 1 898                2 035                       
Sum 7 696                9 015                       

Konsern 2019 2018
Abonnementsinntekter 7 065                6 449                       
Konsulentinntekter 6 720                8 346                       
Sum 13 785              14 795                     

Note 13 Spesifikasjon av finansposter, morselskap

Andre finansinntekter 2019 2018
Valutagevinst 7 464                37 712                     
Andre finansinntekter -                   3 612                       
Annen finansinntekt 7 464                41 324                     

Andre finanskostnader 2019 2018
Andre finanskostnader 34 155              
Valutatap 24 784              33 611                     
Godtgjørelse ifm utlån aksjer 200 000            206 668                   
Annen finanskostnad 258 939            240 279                   

Note 14 Skattefunn

Forskningsrådet har godkjent SkatteFUNN-ordning for perioden 2019 - 2020.
For 2019 utgjør tilskuddet i form av SkatteFUNN NOK 1 914 577.
Beløpet er i sin helhet ført som reduksjon av andre driftskostnader tilknyttet prosjektet.

Note 15 Betinget forpliktelse

Induct inngikk i februar 2018 en avtale med European High Growth Opportunities Securitization Fund 
(EHGO) om en finansieringsramme på kr. 50 mill., som kunne benyttes over en periode på tre år.
Avtalen innebar at Induct kunne trekke på finansieringsrammen i 20 trancher på kr. 2,5 mill 
EHGO sa opp finansieringsavtalen i november 2018. På oppigelsestidspunktet var det kun trukket kr. 
kr. 7,5 mill. av finansieringsrammen, hvorav kr. 3,7 mill. ikke var konvertert til aksjer og således er bokført 
som gjeld pr. 31.12.2018. Induct har krevet motregning av erstatning for påført økonomisk tap som følge av  
uberettiget oppsigelse av finansieringsrammen. Oslo Tingrett avsa dom i saken i juli 2019 og dømte Induct
til å tilbakebetale kr. 3 mill. til EHGO samt utstede 179.487 aksjer til EHGO.
Induct har anket dommen til Borgarting lagmannsrett basert på feil rettsandvendelse. Saken er berammet til   
til november 2020. Grunnet Covid-19 er det usikkert om saken vil gå som planlagt eller blir utsatt.
Bokført gjeld pr. 31.12.2019 er kr 3,7 mill. og uendret.
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Note 16 Hendelser etter balansedagen

Etter utløpet av balansedagen har det oppstått økonomisk uro og uoversiktlighet som følge av utbrudd av viruset Covid19.
Selskapet har tatt hensyn til utbruddet av viruset i sin vurdering av om regnskapet oppfyller vilkårene for å legge forutsetning om 
fortsatt drift til grunn. 

Note 17 Fortsatt drift

Morselskapet og konsernet har på tidspunkt for regnskapsavsleggelse presset likvidtet og det er
behov for ytterligere kapitaltilførsel. På bakgrun av kostnadsreduserende tiltak kombinert med positive 
signaler fra markedet, forventes det at likviditetssituasjonen vil forbedres. Det arbeides med å innhente
ytterligere kapital så raskt som mulig. Det vises til nærmere redegjørelse i Årsberetningen.
I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
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