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Helsepåstander i EU for vitamin K2 fra NattoPharma

NattoPharma har året 2014 ferdigstilt første versjon av 
legemiddeldokumentasjonen (Drug Master File) for den substansen 
som er planlagt utviklet til et vitamin K2 legemiddel.  Selskapet har 
gjennomført en vellykket industriell opp skalering av den kjemiske 
produksjonen av MenaQ7 PURE, den kosttilskudds-substansen 
som skal brukes i rene kosttilskudd og tilsettes «funksjonell mat». 
Selskapet kan lovlig selge MenaQ7 PURE i USA, og fikk året 2014 
GRAS-godkjennelse (General Reconized As Safe) for produktet. 

Salgsutviklingen for NattoPharma i USA går etter planen.  
Gjennom ansettelsen av Daniel Rosenbaum som COO høsten 
2014, og hans lokalisasjon ved selskapets kontor i New York, er 
kontakten med kunder i USA intensivert.  Kontrakten inngått med 
Glanbia 2014 har allerede resultert i konkrete leveranser og salg av 
MenaQ7 PURE til dette selskapet. Salget av MenaQ7 PURE startet 
høsten 2014 etter at vitamin K2 ble godkjent solgt i Australia av 
regulatoriske myndigheter der. I tillegg til gjennombruddene 
på salgs-siden, har selskapets fokus på vitenskap og 
dokumentasjon av biologiske og kliniske effekter resultert i flere 
nye publikasjoner samt oppstart av et doktorgradsprogram året 
2014.  Doktorgradsprogrammet gjennomføres i samarbeid med 
Universitetet i Maastricht, Nederland, og støttes økonomisk av 
Norsk Forskningsråd. Selskapets patentportefølje har også blitt 
styrket og vedlikeholdt gjennom 2014.

Drug Master File (DMF)

Året 2014 har NattoPharma levert første versjon DMF.  Første 
halvpart av året 2015 vil selskapet gjennomføre det nødvendige 
kontrollarbeidet (valideringen) av noen av de analysemetoder 
som er benyttet for å beskrive selskapets legemiddelkandidat.  
Per 31.12.2014 var 90 % av vitamin K2 legemiddelkandidaten 
ferdigstilt.  Opprinnelig var planen at dette arbeidet skulle være 
ferdig til sommeren 2016.  Forseringen av legemiddelprogrammet 
har påført selskapet økede forsknings- og utviklingskostnader 
året 2014, men har samtidig gjort det mulig for NattoPharma 
å starte arbeidet med å identifisere en partner til å bli med i 
legemiddelutviklingen allerede andre halvår 2015.

Vellykket industriell opp skalering av produksjonen av 
MenaQ7 PURE

Fjerde kvartal 2014 produserte NattoPharma den første batchen 
MenaQ7 PURE i industriell skala.  Det betyr at en produksjon 
MenaQ7 PURE vil kunne bli til et eller flere tonn ferdigprodukt 
/ferdig ingrediens MenaQ7 PURE for tilsetning til ulike 
ferdigprodukter.  Produksjonsmessig betyr dette at all framtidig 
produksjon av MenaQ7 PURE fra og med dette tidspunktet kan 
skje med sterkt reduserte produksjonskostnader sammenlignet 
med framstillingen av molekylet MK7 fra fermenterte soyabønner 
eller kik-erter.

Salgsutviklingen for NattoPharma i USA

Ved GRAS-godkjennelsen av MenaQ7 PURE i USA og ansettelsen 
av Daniel Rosenbaum som COO, ble NattoPharma’s tilstedevæ-
relse og kommersielle muligheter i det amerikanske markedet 
ytterligere styrket.  Den signerte avtalen med Glanbia, en av de 
største distributører av vitamin-mikser i USA og globalt, er en av 
de avtalene NattoPharma allerede har sett har ført til bestillinger 
av store volumer MenaQ7 PURE.

Vellykket salgsstart av MenaQ7 PURE i Australia TGA, det austral-
ske mattilsynet, gav sommeren 2014 godkjennelse for salg av 
vitamin K2 i Australia.  NattoPharma fulgte den pågående god-
kjenningsprosessen tett, og lanserte derfor – sammen med vår 
partner i Australia – CMG – MenaQ7 PURE ved første mulighet. 
Ved slutten av året 2014 var NattoPharma’s MenaQ7 PURE det 
dominerende vitamin K2 produktet i Australia, og en så en svært 
positiv salgsutvikling for produktet.

Fortsatt fokus på patentarbeid og vitenskapelig doku-
mentasjon av MenaQ7

Året 2014 har NattoPharma fått godkjent sitt patent som gir sel-
skapet enerett til å kombinere vitamin K2 med alle omega-3 pro-
dukter i Australia, New Zealand og Canada.  Dette patentet er 
inne i de «normale godkjenningsprosesser» i Europa, USA, Kina 
og Japan.  Selskapet har fortsatt sitt arbeid for å styrke eksisteren-
de patenter samt sende inn patentsøknader som har potensiale 
til ytterligere å styrke vår kommersielle posisjon som selskap og 
som vitamin K2-pioner.

Året 2014 er året hvor NattoPharma har posisjonert seg for en forventet stor økonomisk 
vekst for selskapet – som vil materialiserer seg allerede i året 2015.   
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På dokumentasjons-siden har NattoPharma 2014 startet opp 
et 4-årig doktorgrads-program i samarbeid med Universitetet i 
Maastricht.  Norsk Forskningsråd (NFR) støtter prosjektet med 50 
% av de påløpende kostnadene.  Dokumentasjon av biologiske 
forhold og kliniske effekter av MenaQ7 fortsetter. Disse doku-
mentasjonsprogrammene støttes administrativt og økonomisk 
av NattoPharma, men en dominerende del av kostnadene i stu-
dieprogrammene dekkes over ulike forskingsfond, norske, euro-
peiske og amerikanske.

Hendelser siden avsluttet balanse 31.12.2014

Den 19. februar 2015 ble hjerte-kar dataene fra NattoPharma’s «3-
års studie» publisert i tidsskriftet «Thrombosis and Hemostasis» 
on-line.  Publikasjonen har fått betydelig oppmerksomhet og er 
blitt sitert i fagtidsskrifter og populærtidsskrifter i Norge, Skandi-
navia, Europa og USA.  Denne publikasjonen anser NattoPharma 
å være avgjørende for vårt kommersielle gjennombrudd – særlig 
i USA.

NattoPharma lanserte februar 2015 et nytt kombinasjonsprodukt 
i samarbeid med Hofseth Biocare Hofseth,  OmeGO T-merket olje 
fra laks og NattoPharmas MenaQ7 merkevare Vitamin K2 ingredi-
ens.  Produktet er en global nylansering av et kombinert lakse-
olje-produkt og vitamin K2 produkt.  Selskapet har stor tro på at 
kombinasjonen av vitmain K2 og omega-3 produkter i og med 
denne lanseringen kan bli mer attraktiv for globalt store om-
ega-3 olje leverandører, og gi NattoPharma nye og spennende 
kommersielle muligheter.

NattoPharma kommuniserte april 2015 at selskapet skulle paral-
lell noteres på NASDAQ First North (”First North”) på Stockholm-
børsen, og hente inn MNK 50 kroner i ny kapital.  I skrivende 
stund er ikke denne emisjonen avsluttet.

Oppsummering

Året 2014 er året hvor NattoPharma har posisjonert seg for en 
forventet stor økonomisk vekst for selskapet – som vil materia-
liserer seg allerede i året 2015.  Året 2014 leverte selskapet ak-
sjonærene våre det vi lovet: produksjon av et kostnadseffektivt 
høy-kvalitets vitamin K2 produkt, MenaQ7 PURE, vi har styrket 
salgsorganisasjonen vår i USA og har signert nødvendige avtaler 
som sikrer volumsalg av MenaQ7 PURE i USA, Europa og Austra-

lia, vi har styrket patentposisjonen vår og vi er i besittelse av en 
arbeidskapital som gjør oss i stand til å møte de logistiske utfor-
dringer et øket salg av MenaQ7 PURE vil gi. 

Driftskostnader fordelt mellom pharma og  
kosttilskudd for perioden 2011 – 2014.

Kostnadene for salg av kosttilskudd er sterkt redusert og selskapet 
investerer betydelig i utvikling av et farmasøytisk produkt.
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Årsberetning 2014

Dette er NattoPharma

NattoPharma utvikler og selger vitamin K2 som blant annet 
virker forbyggende mot osteoporose samt hjerte- og karsykdom. 
Selskapet bygger merkevaren MenaQ7 som den globale ledende 
merkevaren innen vitamin K2. NattoPharma selger produktet til 
produsenter innen kosttilskudd-, functional food og medical food 
(USA). Selskapet har i 2014 levert første versjon av Drug Master Filen 
(DMF) som beskriver den rene MK7 produkt-kandidaten som er 
planlagt å bli utviklet til et vitamin K2 reseptbelagt medisin. Et slikt 
utviklingsarbeid vil skje i samarbeid med partner – som skal bistå 
med penger og kompetanse.  NattoPharma har som intensjon å 
identifisere en slik partner i løpet av andre halvår 2015.

NattoPharma bygger konkurransefortrinn med klinisk 
forskning, patentbeskyttelser og -rettigheter, samt sterk 
salgs- og markedssatsning.  NattoPharma et B2B-selskap med 
verdensomspennende salgsrettigheter for vitamin K2 og den 
ledende distributøren innen vitamin K2-markedet

NattoPharmas forsknings- og utviklingsarbeid med Maastricht 
universitetet er sentralt i utviklingen av vitamin K2. Samarbeidet har 
blant annet generert viktige kliniske data om MenaQ7s effekt på 
beinstrukturen, samt hjerte og kar etter tre år med regelmessig bruk.

NattoPharma har dokumentert at MenaQ7, som er et rent vitamin 
K2, bidrar til å forebygge utviklingen av osteoporose samt hjerte- 
og karsykdommer.

Marked

Det globale helsekost markedet har vist en sterk vekst de siste 
årene. Figuren under viser den globale utviklingen:

Tallene i figuren er hentet fra Global Nutrition Business Journal 
Industry report 2014 og er i USD mrd. Tallene viser at den globale 
omsetningen av helsekost har vokst fra ca USD 280 mrd. I 2008 og 
er estimert å ende på ca USD 500 mrd. i 2017. Ved å fordele disse 

tallene på de ulike markedene, fremkommer fordelingen i figuren 
under:

Tallene i figuren er hentet fra Global Nutrition Business Journal Industry 
report 2014 og er i USD mill.

Markedet for kosttilskudd og functional food i USA og Europa, 
er på tilsammen USD 123 mrd. Det globale markedet for 
vitamin K2 estimeres idag til å være ca NOK 50 – 75 mill., men 
markedet forventes årlig å vokse med 100% de neste årene 
etterhvert som konsumentene, distributører og media forstår den 
oppsiktsvekkende effekten vitamin K2 har på menneskers helse, en 
effekt som NattoPharma har dokumentert gjennom MenaQ7 3-års 
studie på Maastricht Universitetet. Et eksempel på en tilsvarende 
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utvikling er vitamin D. Dette var ukjent for de fleste for 10 år siden. 
I løpet av en ti års periode ble vitamin D helt vanlig for massene 
å innta hver dag. Leger anbefalte sine pasienter dette daglig og 
folkehelsen anbefalte å finne ut om man hadde for lite vitamin D 
i kroppen. Utviklingen I det Amerikanske markedet for vitamin D I 
perioden 2004 – 2012 er vist I figuren under:

 
 
 
 

Konsolidert årsregnskap 2014

Omsetning, resultat og egenkapital

Omsetningen for 2014 er på MNOK 25,5 mot MNOK 16,4 for 2013. 
Varekostnad utgjør MNOK 18 som gir en bruttofortjeneste på 
MNOK 7,5 i 2014 mot MNOK 6,3, for samme periode i 2013 etter 
varekostnad på MNOK 10,1. Bruttomarginen er 29,5 % mot 38,5 
% for samme periode i 2013. Endringen i driftsmargin forklares 
med at det i 2014 er det inngått langsiktige leveranseavtaler hvor 
det er lagt til grunn priser for MenaQ7 basert på NattoPharma’s 
eget produkt MenaQ7 Pure. Før MenaQ7 Pure er leveringsklar 
har selskapet levert vitamin K2-produkter som har en høyere 
anskaffelseskostnad. Når det i 2015 leveres egne produkter til en 
lavere anskaffelseskostnad, forventes marginen å bli vesentlig 
høyere. Sum andre driftskostnader utgjør MNOK 31,5 mot MNOK 
17,2 i samme periode 2013. Netto finansposter er positiv med 
MNOK 2,1 som gir et negativt resultat før skatt for perioden på 
MNOK 21,9 sammenliknet med MNOK 0,4 positivt for samme 
periode i 2013 som følge av gevinst på tilknyttet selskap 
NattoPharma R&D Ltd (se note 9).

Selskapets kontantstrøm fra drift var negativ med MNOK 25 
pr. 31.12.2014 sammenlignet med MNOK 17,6 negativt pr. 
31.12.2013. Den negative kontantstrømmen forklares med 
hovedsak som følger; 

• MNOK 21,9 tilskrives årets resultat, 

• MNOK 8,6 vedrører økning av kundefordringer og varelager 
samt  leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld.   

Likviditet og arbeidskapital 

Kontantbeholdningen per 31.12.14 var MNOK 13,1 hvorav MNOK 
0,251 er bundne midler for tollgaranti og skattetrekk. 

Følgende aksjekapitalutvidelser registrert i Foretaksregisteret i 2014;

1.)  En emisjon på MNOK 34,5 brutto inkl. overkurs på MNOK 27,5 
som ble registrert 11. februar 2014 ved utstedelse av 2 336 
000 nye aksjer hver pålydende NOK 3 og med en tegningskurs 
på NOK 14,75 pr. aksje for betaling av resterende del av 
NattoPharma R&D Ltd. Kypros (Vitasynth Ltd, Cyprus). 

2.)  En emisjon på MNOK 4,4 brutto inkl. overkurs på MNOK 2,5 som 
ble registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund 8. mai 2014 
fordelt på nytegning av 560 913 aksjer hver pålydende NOK 
3 og med en tegningskurs NOK 7,5 pr. aksje ved konvertering 
av samme antall tegningsretter, og en  kapitalutvidelse ved 
tegning av 20 000 aksjer til kurs NOK 8 pr aksje ved innløsning 
av tildelte opsjoner vedtatt i generalforsamling 27. juni 2013.

3.)  En emisjon på MNOK 13,2 inkl. overkurs MNOK 10,4 registrert 
11. september 2014 fordelt på 938 683 aksjer til tegningskurs 
NOK 14 per aksje hver pålydende NOK 3 og en  kapitalutvidelse 
ved tegning av 10 000 aksjer til kurs NOK 8 pr. aksje ved 
innløsning av tildelte opsjoner vedtatt i generalforsamling 
27. juni 2013.

Aksjekapitalen pr. 31. desember 2014 er NOK 40 705 515 fordelt 
på 13 568 505 aksjer, hver pålydende NOK 3,-.

Balansen pr. 31.12.2014 viser en positiv egenkapital på MNOK 
75,7 etter et negativt resultat for perioden på NOK 21,2 millioner. 
Sum Gjeld og Egenkapital utgjør MNOK 88,7 mot MNOK 89,1 pr. 
31.12.2013.

Per 31.12.2014 hadde selskapet 626 aksjonærer. 

Selskapet er notert på Oslo Børs’ Axess-listen siden 30. januar 
2008 under tickerkoden ”natto”. 
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FoU-aktiviteter

I 2006 inngikk selskapet sin første forskningsavtale med VitaK BV, 
som er en del av «Cardiovascular Research Institute (CARIM)» ved 
universitetet i Maastricht i Nederland. Avtalen omfatter et klinisk 
program for ytterligere å dokumentere og forske på rollen som 
«MenaQ7» (vitamin K2) spiller innen helse og sykdom, og som 
har bidratt positivt til å styrke selskapets konkurranseposisjon. 
VitaK anerkjennes innenfor forskningsverdenen som «Centre 
of Excellence» innen vitamin K2-forskning. Institusjonen har en 
unik kunnskap om vitaminets substans og har lang erfaring med 
oppsett av in-vitro (celle-kultur forsøk), dyreforsøk og kliniske forsøk.

Publiseringen av «Ben-helse-observasjonene» i den 
gjennomførte 3-årige studien med MenaQ7- intervensjon gav 
mye pressedekning etter at den ble publisert i Osteoporosis 
International i mars 2013. En vitenskapelig samling av ”hjerte-
data” fra den samme studien ble utarbeidet ved Universitetet 
i Maastricht. Det internasjonale tidsskriftet «Thrombosis and 
Haemostasis» vil i sitt mai-nummer 2015 publisere resultatene 
fra 3-års hjerte-kar studien gjennomført av VitaK ved Maastricht-
Universitetet i Nederland. Studien ble publisert i tidsskriftets 
nettutgave i februar 2015. 

Forskere i VitaK fulgte 244 friske post-menopausale kvinner i 
alderen 55 – 65 år over en periode på 3 år i en dobbelt-blindet, 
randomiserte kliniske studie. Stivheten i arterieveggen – målt som 
pulsbølge hastigheten (“pulse wave velocity”) og undersøkelser 
av utvalgte arterier med ultralydteknikker ble gjennomført ved 
oppstart og etter 1, 2 og 3 år. Studien var på forhånd godkjent 
av etisk komité ved Universitetet i Maastricht, og inkludert i det 
offisielle registeret for kliniske studier (https://clinicaltrials.gov/). 
Halvparten av kvinnene fikk daglig 180 mikrogram MenaQ7® i 
3 år. Den andre halvparten placebo-kapsler. 93 % av kvinnene 
fullførte studien – en meget høy andel som viser at inntak av 
vitamin K2 var problemfri. 

Studieresultatene viser at MenaQ7® ikke bare forsinker 
utviklingen av “alders-betinget arterie stivhet”, men statistisk 
signifikant også forbedrer elastisiteten i arterieveggen som betyr 
at kvinnene i MenaQ7®-gruppen ikke erfarte den typiske alders-
relaterte progresjon i arterievegg-stivhet, men snarere forbedret 
sin arterie-elastisitet. Dette viser at vitamin K2 – inntatt i daglige 
doser som kosttilskudd – har potensiale til å forbedre hjerte-kar 
helsen for friske personer. 

De publiserte resultatene i “Thrombosis and Haemostasis” er den 
andre publikasjonen fra studien hvor 244 post-monopausale 
kvinner er fulgt over en 3-års periode. 

CARIM fortsatte året 2014 arbeidet relatert til forskningsavtalen 
inngått med NattoPharma 2013, der en forsker på nye vitamin 

K2-teknologier, utvikler konseptstudier og evaluere hvilken 
innvirkning vitamin K2 har på mennesker. Forskningen blir for en 
stor del finansiert med EU-midler.

En undersøkelse som NattoPharma har fått utført i samarbeid 
med OLV sykehuset i Belgia, St. Jan Hospital i Belgia og VitaK 
Universitet i Maastricht i Nederland ble publisert i 2013, ogviser at 
dialysepasienter reduserer utviklingen av arteriell kalsifisering ved 
daglig inntak av a vitamin K2-inntak. Denne pasientgruppen er 
spesielt utsatt for åreforkalkning. Inntak av vitamin K2 vil kunne virke 
forebyggende mot åreforkalkning, øke livskvaliteten samt trolig 
forlenge livet til denne pasientgruppen. En oppfølgingsstudie har 
vært planlagt i løpet av året 2014, og vil bli startet året 2015.

Den 11. februar 2014 gjennomførte NattoPharma oppkjøpet 
av de siste 66 posent av aksjene i selskapet som nå heter 
NattoPharma R&D Ltd. Kypros (Vitasynth Ltd, Cyprus). Se note 25.  
NattoPharma R&D Ltd er et FoU selskap som fokuserer på utvikling 
og dokumentasjon av et rent syntetisk vitamin K2. Det er blitt 
sikret registrering av IPR for produktet gjennom patentsøknader i 
EU og de store vitamin K2-markedene, deriblant USA. Oppkjøpet 
av NattoPharma Ltd. sikrer NattoPharma’s dominerende posisjon 
som leverandør av vitamin K2-produkter. Renhetsgraden er så 
høy at NattoPharma får sin første farmasøytiske produktkandidat. 

FoU kostnader i 2014 er MNOK 3,9. 

Risikoområder

Selskapets styre og ledelse foretar løpende analyser av de 
risikoelementer som selskapets står overfor. 

Produktrisiko

NattoPharma har siden 2006 samarbeidet med VitaK BV-
instituttet ved universitetet i Maastricht, Nederland. VitaK er 
verdens ledende forskningsinstitutt innen fagområdet vitamin K, 
og har medvirket til å gi NattoPharma betydelig anerkjennelse 
og tillit hos så vel eksisterende som potensielle kunder med 
hensyn til vitamin K2, samt medvirke til å eliminere mulig 
produktrisikoeksponering. Avtalen er fornyet i 2012 frem til og 
med 2015 til en lavere årlig finansiell forpliktelse. Samarbeidet 
bidrar til å gi selskapets merkevare MenaQ7 et kvalitetsstempel 
og representerer et konkurransefortrinn for selskapet. 

Produktet er godt dokumentert og uten kjente negative 
effekter bortsett fra for pasienter som bruker blodfortynnende 
medikamanter. Disse pasientene anbefales å kontakte lege 
før bruk anvender vitamin K2 som kosttilskudd. Det er ikke 
rapportert negartive virkninger ved bruk av vitamin K2. Med 
andre ord anses produktet for å være trygt.
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NattoPharma har i 2014 hatt 2 avtaler med leverandører av 
naturlig vitamin K2. Avtalen med Gnosis SpA gav NattoPharma 
globale eksklusive salgs- og markedsrettigheter innenfor 
matsegmentet og dyrefor samt eksklusivitet i det europeiske 
kosttilskuddsmarkedet med produktet som markedsføres 
under merkenavnet MenaQ7. Denne avtalen utløper 30. april 
2015 og vil ikke bli fornyet. I september 2012 ble det signert en 
3 års avtale med Viridis Biopharma Ptv. Ltd. som er selskapets 
leverandør av produktet MenaQ7 Crystals med eksklusive salgs- 
og markedsrettigheter i kosttilskuddsmarkedet world-wide 
inklusive mat- og dyreforsegmentet, eksklusivt India. Avtalen 
fornyes automatisk for nye 12 måneder med mindre en av 
partene terminerer den med 12 måneders skriftlig oppsigelse. 

NattoPharma har gjennom oppkjøp av NattoPharma Ltd. sikret 
seg et eget høykvalitets-vitamin K2 produkt som kan leveres 
i store volumer til konkurransedyktige priser. Renhetsgraden 
på dette produktet er så høy at NattoPharma har fått sin første 
farmasøytiske produktkandidat. 

NattoPharma har nå to produsenter av vitamin K2 inkludert 
eierskap til eget syntetisk vitamin K2. Selskapet vurderer risikoen 
fortløpende for ikke å kunne møte etterspørselen og møte 
leveranser av produkter og anser denne for å være begrenset. 
Selskapet har ved inngangen til 2015 økt tilgang til flere kunder i 
flere markedssegmenter.

Markedsrisiko

NattoPharma er ikke det eneste selskapet som har Novel Food 
Approval godkjennelse i Europa, men selskapet ønsker å bygge 
komparative konkurransefortrinn ved bruk av sin IPR-strategi, 
med blant annet beskyttelse gjennom patenter og oppbygging 
av europeiske markeds-claims gjennom EFSA. NattoPharma 
fortsetter prosessen med søknader om «Health Claims» innen 
hjerte-kar området for våre MenaQ7-produkter til European 
Food Safety Authority, EFSA. Risikoen er at konkurrenter tilbyr 
produkter til vesentlig lavere priser som følge av at de færre 
konkurranseparametere å spille på, og som vil bidra til et generelt 
prispress.   

Selskapets patentsituasjon tilsier at kun NattoPharma og de 
kunder som kjøper produkter fra NattoPharma, har rett til å 
hevde at MK-7, som er et vitamin K2 inntatt i matvarer, som 
kosttilskudd eller medisiner, har positive helseeffekter for hjerte 
og blodåresystemet. Dette gjelder både for Europa og USA. MK-7 
markedsføres gjennom NattoPharma’s merkenavn MenaQ7.

I det nord–amerikanske markedet er NattoPharma representert 
direkte gjennom datterselskapet NattoPharma USA, Inc. som ble 
etablert i annet halvår 2013 med Eric Anderson som daglig leder. 
Det er nå totalt 5 ansatte i NattoPharma USA, Inc. inkl. en back-

office funksjon. Det er styrets vurdering at det er en forutsetning 
for å lykkes i det amerikanske markedet at selskapet er tilstede 
og at kontoret er betjent med lokal kunnskap og kompetanse.

Finansiell risiko

Likviditetsrisiko: Selskapet har vært i en overgangsfase 
mellom forsknings- og utvikling og kommersialisering. Årlige 
FoU-kostnader, som i tidligere år var i størrelsesorden NOK 
6 - 8 millioner, direkte betalt av selskapet, er omstrukturert 
fra og med 2013. Dette innebærer en reduksjon av direkte 
finansielle utlegg for selskapet relatert til kosttilskudd mens 
det har vært en oppbygging av FoU kostnader relatert til 
pharma-satsningen. Samtidig som det har vært gjennomført 
en strategisk satsing innen salgs- og markedsføringsarbeidet 
i 2014 har dette medført en ikke ubetydelig belastning på 
selskapets likviditet. For å imøtekomme kapitalbehovet og å 
styrke selskapets egenkapital, har selskapet gjennomført 3 
kapitalutvidelser i 2014 med totalt MNOK 45 som har medført 
en økning av aksjekapitalen med MNOK 11,6 ved utstedelse av 
3 865 596 aksjer hver pålydende NOK 3. Selskapets egenkapital 
pr. 31.12.2014 er MNOK 75,7 mot MNOK 76,4 pr 31.12.2013.

Valutarisiko: Kostnadssiden er hovedsakelig knyttet opp mot 
NOK, USD og EURO, mens inntektene i hovedsak utgjøres av 
USD og EURO. Valutarisikoeksponeringen blir overvåket på 
kontinuerlig basis. EURO har styrket seg mot NOK med 8 % i 
løpet av 2014, mens USD styrket seg med 20 % i 2014. I samme 
periode har EURO svekket seg med 10 % mot USD. Selskapets 
ledelse og styret har fortløpende vurdert risikoen og har ikke 
sett nødvendigheten av å implementere tiltak for å begrense 
valutarisikoen. Om nødvendig vil finansielle instrumenter bli 
evaluert for å redusere denne eksponeringen, spesielt der hvor 
det vil bli gitt kredittid til større kunder. 

Kredittrisiko: Kredittrisikoeksponeringen har vært begrenset 
som følge av betaling ved levering i hovedsak og med begrenset 
kredittid for de største kundene. Dette forholdet er i ferd med 
å endre seg etter hvert som det forhandles nye kontrakter med 
store internasjonale aktører som krever betydelig kredittid. Dette 
vil stille større krav til overvåkning og oppfølging, og selskapet 
har implementert avtaler for kredittevaluering og oppfølging for 
å imøtekomme og avdempe denne risikoen. Det vil imidlertid 
være vanskelig å sikre seg fullt ut mot kreditteksponering, da 
dette er et vesentlig konkurranseelement for å oppnå avtaler 
med de store internasjonale aktørene.

Renterisiko: Selskapet er i liten grad eksponert for risiko med 
hensyn til fremtidige rentesvingninger utover ovennevnte 
valutaeksponering samt at det er lave innskuddsrenter på 
overskuddslikviditet, som forvaltes basert på en lavrisikostrategi. 
Selskapets overskuddslikviditet er plassert på konto hos 
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hovedbankforbindelsen DNB.

Aksjeeierforhold

Det er i selskapets vedtekter ingen bestemmelser som begrenser 
retten til å omsette selskapets aksjer. Det foreligger ingen ordning 
for ansatte aksjer eller avtaler mellom aksjeeiere som begrenser 
muligheten til å omsette eller utøve stemmerett for selskapets 
aksjer. Selskapet er heller ikke part i noen avtaler vedrørende 
aksjeeierforhold.

Miljø og samfunnsansvar

Vi i NattoPharma er oss bevisst vårt samfunnsansvar i forhold 
til å sikre en bærekraftig virksomhet som ivaretar våre eieres 
interesser, våre ansatte en trygg og sikker arbeidsplass og våre 
kunder tilgang på et helseprodukt av høy kvalitet som benyttes 
som kosttilskudd og i medisin.

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Vi oppfatter at våre ansattes arbeidstakerrettigheter er godt 
ivaretatt gjennom vårt mål om å sikre et helsemessig sunt, trygt 
og sikkert arbeidsmiljø innenfor vedtatte lover og regler. Dette 
sikrer regulerte arbeidsforhold knyttet arbeidstid, ferie, avlønning, 
pensjon og diskriminering.   

Ved utgangen av 2014 var det 10 ansatte i selskapet inkl. datterselskap 
i USA, mot 9 i 2013. Andelen kvinner utgjorde ved årsskiftet 45 %. 
Kvinneandelen i konsernledelsen er 20 %. Selskapets styre består av 
to menn og en kvinne. Det er også to vararepresentanter, hvorav 
vara for vårt kvinnelige styremedlem også er kvinne. 

Vi mener det ikke er forhold i bedriften som er i strid med lov om 
likestilling mellom kjønnene og det anses derfor ikke nødvendig 
å iverksette særskilte tiltak for å forhindre forskjellsbehandling. 
Det har ikke vært registrert noen saker knyttet til diskriminering 
eller likestilling i 2014.

Det er ikke rapportert noen skader eller ulykker som involverer 
noen av våre ansatte i 2014. Det er rapportert sykefravær i 2014 
med totalt 26 dager fravær. 

Menneskerettigheter anses i mindre grad relevant i forhold 
til egne ansatte og godt ivaretatt gjennom regulering av 
arbeidstakerrettigheter. Vi er i den grad det er mulig opptatt av at 
arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter også skal være 
ivaretatt hos våre leverandører og samarbeidspartnere. 

Vi bidrar til samfunnet gjennom arbeidsplasser, både direkte 
og indirekte gjennom kjøp av varer og tjenester, og gjennom 
utvikling og salg av det naturlige helseproduktet vitamin K2.

Ytre miljø

Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet 
utover det som normalt følger av en primært kontorbasert 
virksomhet. Vår påvirkning skjer gjennom energibruk, avfall 
og gjennom reise og transport. Vi er opptatt av å redusere 
energibruk, avfall og reisevirksomhet, noe som både er en fordel 
for miljøet og for selskapets økonomi.

Bekjempelse av korrupsjon

Vi er opptatt av at vår virksomhet skal drives etter strenge etiske 
standarder og har null-toleranse for korrupsjon. Det er ikke 
registrert noen saker knyttet til etikk eller korrupsjon i 2014.

Selskapet er bevisst sitt samfunnsmessige ansvar og har som mål 
å sikre et helsemessig sunt, trygt og sikkert arbeidsmiljø innenfor 
vedtatte lover og regler. 

Morselskapet 

Omsetning, resultat og egenkapital

For 2014 viser morselskapet en omsetning på MNOK 24,4 mot 
MNOK 16,8 for 2013. Varekostnad utgjør MNOK 17,6 som gir 
en bruttofortjeneste på MNOK 6,8 i 2014 mot MNOK 6,3 i 2013 
etter varekostnad på MNOK 10,4. Bruttomarginen er 28 % mot 
38,1 % for samme periode i 2013. Sum andre driftskostnader 
utgjør MNOK 19,5 mot MNOK 15,1 i samme periode 2013. Netto 
finansposter er positiv med MNOK 2,5 som gir et negativt  resultat 
før skatt for perioden på MNOK 10,3 sammenliknet med MNOK 
2,5 positivt for samme periode i 2013.

Selskapets kontantstrøm fra drift var negativ med MNOK 26,7 
pr. 31.12.2014 sammenlignet med MNOK 16,1 negativt pr. 
31.12.2013. Den negative kontantstrømmen forklares med 
hovedsak som følger; 

• MNOK 10,3 gjelder årets resultat 

• MNOK 14,5 vedrører økning av kundefordringer som skyldes til 
dels  høyt salg i 4. kvartal. 

• Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld er økt med MNOK 
2,4 i regnskapsperioden.   

Balansen viser sum egenkapital på MNOK 85,1 og sum gjeld og 
egenkapital er MNOK 90,5 pr. 31.12.2014.
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Fortsatt drift

Regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift som 
følge av at selskapets egenkapital i 2014 er styrket gjennom 
flere emisjoner med netto tilført ny egenkapital på MNOK 17,6. 
I tillegg gjennomføres en emisjon i april/mai 2015 for nytegning 
av aksjer for inntil MNOK 50 samtidig som det søkes opptak på 
Nasdaq First North i Stockholm som en sekundærnotering til 
Oslo Axess listingen. 

Disponering av årets underskudd

Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap og balanse 
med noter, regnskap og kontantstrømoppstilling fyllestgjørende 
informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet.

Styret foreslår at selskapets underskudd blir fremført som udekket 
tap: Overført til opptjent egenkapital (akkumulert underskudd): 
MNOK 10,3. 

Likviditet og arbeidskapital tall for 2014

Kontantbeholdningen per 31.12.14 var MNOK 10,7 hvorav MNOK 
0,25 er bundne midler for tollgaranti og skattetrekk. 

For øvrig vises det til informasjon gitt for konsernet.

Eierstyring og selskapsledelse/ 
Corporate Governance i  
NattoPharma ASA

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styret tilstreber å etterleve norsk anbefaling for eierstyring 
og selskapsledelse, revidert 30. oktober 2014 (se www.nues.
no) og regnskapslovens bestemmelser § 3-3b. Etterlevelse av 
anbefalingen skjer med basis i «følg eller forklar» prinsippet og 
den videre gjennomgang følger systematikken i siste revidert 
versjon av NUES.

Selskapets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse 
skal legge grunnlag for langsiktig verdiskapning til beste for 
aksjonærer, ansatte og samfunnet for øvrig. Prinsippene skal 
klargjøre rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig ledelse 
utover det som fremgår av lovgivningen. Prinsippene skal bidra til 
å styrke tilliten til selskapet blant aksjeeiere, i kapitalmarkedet og 
hos andre interessenter. Styret vil til enhver tid påse at selskapet 
har god eierstyring og selskapsledelse, og er gjenstand for årlig 

vurdering og diskusjon i styret, der også teksten til dette kapitlet 
i årsrapporten blir behandlet. 

Styret har utformet etiske retningslinjer som ble vedtatt på 
styremøte avholdt 21. april 2015.

Virksomhet

Selskapets virksomhet er i henhold til selskapets vedtekter, 
direkte og via eierinteresser i andre selskaper, å utvikle, distribuere 
og selge ernæringsprodukter og farmasiprodukter, samt 
tilknyttede tjenester til dette. Selskapet er spesielt interessert i 
forretningsmuligheter som relaterer seg til vitamin K2 og dets 
positive effekt for å bedre skjelett- og hjerte- og karhelse. Dette 
inkluderer investeringer i FoU og IPR (patenter/¬dokumentasjon) 
som knytter seg til bruken av vitamin K2 som et kommersielt 
produkt. 

Selskapskapital og utbytte

Styret evaluerer fortløpende behovet for arbeids- og 
investeringskapital som er nødvendig for å møte den 
fremtidige veksten og sett opp mot den til enhver tid gjeldende 
utbytte¬politikk. Pr. 31.12.2014 er det bokført positiv egenkapital 
med MNOK 75,7. Selskapets aksjekapital pr. 31. desember 2014 
er NOK 40 705 515 fordelt på 13 568 505 aksjer hver pålydende 
NOK 3. 

Det er ikke selskapets intensjon ikke å betale utbytte eller å ha 
en restriktiv utbyttepolitikk. Ettersom selskapet forsetter å være i 
en oppbyggingsfase, og det forventes store investeringer innen 
farma-området, vil styret ikke foreslå utbytte for 2014. 

Selskapets opsjonsprogram for tegning av inntil 375 000 aksjer til 
en tegningskurs NOK 8 per aksje til ledende ansatte og selskapets 
tillitsmenn som ble godkjent av selskapets generalforsamling 
27. juni 2012. hadde en løpetid på inntil 2 år eller frem til senest 
ordinær generalforsamling 2014. Pr. 31.12.2013 hadde styreleder 
Frode M. Bohan, styremedlem Frank E. Bjordal og selskapets 
Adm. Dir. Hogne Vik innløst sine opsjoner med totalt 255 000 
aksjer med en tegningskurs NOK 8/aksje og pålydende NOK 3/
aksje. Erik Tjørstad, CFO innløste sine opsjoner pr. 8. mai 2014 
og Camilla Lindberg erklærte innløsning av 10 000 aksjer innen 
utløpet av opsjonsprogrammets løpetid og som ble utstedt 12. 
september 2014. 

På ordinær generalforsamling 9. mai 2014 ble det følgende 
vedtak i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 besluttet;

• Fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 
18 000 000, tilsvarende inntil 6 000 000 nye aksjer. Innenfor 
denne rammen kan fullmakten benyttes flere ganger innenfor 
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fullmaktens løpetid. Styret fastsetter tegningskursen for de 
nye aksjene med en nedre grense på NOK 3 per aksje.

• Fullmakten skal kunne benyttes til å finansiere videre vekst, 
gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer eller raskt 
innhenting av kapital for å gjennomføre slike oppkjøp. 
Fullmakten skal videre kunne benyttes til å utstede aksjer 
for å honorere utøvelse av opsjoner i selskapets incentive 
programmer. 

• Fullmakten gjelder i to år og aksjeeiernes fortrinnsrett til de 
nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. 

• Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i 
andre eiendeler enn penger m.v., jf. allmennaksjeloven § 10-
14(2) nr. 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved 
fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. 

Løpetiden for sistnevnte fullmakt er ikke i overenstemmelse med 
anbefalingen i NUES.

Styret er ikke tildelt fullmakt til å erverve egne aksjer.

Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nær-
stående

Selskapets mål er over tid å maksimere avkastningen på 
aksjonærenes investerte kapital. Det er viktig for styret å forsikre 
seg om at det er kompetente mennesker i selskapets styrende 
organer, og forsikre seg om at selskapets regnskaper er revidert 
av kvalifisert og uavhengig revisor. Selskapet mener dessuten 
at det er viktig at informasjon er kommunisert på en måte 
som ikke favoriserer noen aksjonærer eller interessenter, og 
at den informasjon som gis er rettferdig og gir et sannferdig 
uttrykk for selskapets stilling og dets virksomhet. Det er gitt 
retningslinjer for innsidehandel overfor alle ansatte som er 
vedtatt av styret i 2008 og som skal følges for å unngå at 
informasjon misbrukes og at noen kan utnytte egne intresser i 
favør av andre aksjonærer. NattoPharma har kun én aksjeklasse 
som har lik stemmerett. Alle aksjonærene har lik rett til 
utbytte og like rettigheter ved aksjekapitalutvidelse. I 2014 
er emisjoner gjennomført som rettede emisjoner basert på 
fullmakter gitt av generalforsamlingen. Dette har vært basert 
på behov om å få gjennomført raske kapitalutvidelser med lave 
transaksjonskostnader.  Selskapets siste kapitalutvidelse er basert 
på en kombinasjon av fortrinnsrettsemisjon og en rettet emisjon, 
ref. hendelser etter balansedagen. 

Ved inngåelse av avtaler som defineres som transaksjoner 
med nærstående, skal avtalen(e) fremlegges for styret for 
godkjennelse og dersom de er å anse som vesentlige, skal de 
forelegges for generalforsamlingen for endelig godkjennelse. 

Alle transaksjoner med nærstående skal fortløpende rapporteres 
gjennom kvartals- og årsrapportering.

Fri omsettelighet

Det er ingen begrensninger eller restriksjoner knyttet til 
omsetteligheten av selskapets aksjer. Selskapets aksjer ble 
tatt opp til notering på Oslo Børs’ Axess-listen 30. januar 2008. 
Selskapet er underlagt de krav og regler som gjelder alle 
selskaper som er notert på Oslo Børs. 

Generalforsamling

Selskapet forholder seg til Allmennaksjelovens § 5 og Norsk 
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse punkt 6 når det 
gjelder aksjonærers rettigheter med hensyn til å legge til rette 
for at flest mulig skal kunne delta og utøve sine rettigheter på 
selskapets generalforsamling. Innkalling og saksdokumenter 
til generalforsamlingen så langt det er mulig, inkludert 
valgkomiteens innstilling, vil være tilgjengelig på selskapets 
hjemmeside senest 21 dager før generalforsamlingen avholdes. I 
tillegg vil generalforsamlingen bli innkalt skriftlig. Alle aksjonærer 
har rett til å møte, eventuelt møte ved fullmakt/fullmektig. 
Generalforsamlingen skal godkjenne årsregnskap og styrets 
rapport, velge selskapets styre, valgkomité og godkjenne deres 
honorarer samt velge revisor og godkjenne dennes honorar.

Valgkomité

Selskapet har valgkomite, som er vedtektsfestet. Valgkomiteen 
er offentliggjort gjennom publisering av selskapets 
generalforsamlingsprotokoll. Valgkomiteen foreslår kandidater til 
styret som skal velges på selskapets ordinære generalforsamling. 
Per i dag består valgkomiteen av to medlemmer, Trygve Nielsen 
(leder) og Jan Gunnar Svela, valgt i ordinær generalforsamling 27. 
juni 2012. Det er inntatt et punkt i vedtektene om at valgkomiteen 
skal foreslå sine egne retningslinjer. Medlemmene av 
valgkomiteen er uavhengige av styret og øvrige ledende ansatte. 
Ettersom styret ikke har utarbeidet en evalueringsrapport, er slik 
rapport heller ikke behandlet av valgkomiteen.

Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhen-
gighet

Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Styret har det overordnede 
ansvar for selskapets ledelse. Det er i dag tre medlemmer i 
styret (to menn og en kvinne) samt tre varamedlemmer. Antall 
styremedlemmer, sammensetningen av styret med hensyn 
til uavhengighet, og antall kvinner (ref. norsk lov gjeldende fra 
1. januar 2008) er oppfylt. Styrets medlemmer er valgt for en 
periode på to år, og samtlige av styrets medlemmer er på valg 
på selskapets ordinære generalforsamling 2014. Tre av styrets 
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medlemmer eier aksjer i selskapet. Alle tre styremedlemmer 
anses som uavhengige og styrets sammensetning er således i 
tråd med Norsk anbefaling eierstyring og selskapsledelse pkt 8. 

Styret består av følgende medlemmer:

Styreleder Frode Marc Bohan (46) var med å etablere NattoPharma 
i 2004 og var en viktig drivkraft for at selskapet lyktes med å få 
tilgang til flere store kunder fra dag en. Bohan arbeidet i selskapet 
som salg- og markedsdirektør frem til 2007 og var ansvarlig for at 
selskapet den gangen passerte 20 millioner i omsetning. Bohan 
har de siste 20 årene etablert en serie med selskaper i Norge 
og internasjonalt, innen helse og teknologi. I tillegg er Bohan 
styreleder i ImmunoPharma AS og Eqology ASA.

Styremedlem Frank Bjordal (46) er utdannet siviløkonom.. Bjordal 
har arbeidet som adm.dir for det børsnoterte selskapet Eqology 
ASA og har også i en tidligere periode sittet i styret for NattoPharma. 
Han har erfaring fra Handelsbanken Investment banking og som 
Finansdirektør for P4 Radio Hele Norge ASA. Bjordal er aksjonær i 
NattoPharma med en eierandel på 0,70 % pr. 31. desember 2014. 

Styremedlem Katarzyna Zdzislaw Maresz (40) har en Phd i 
Immunologi og har erfaring fra The Blood Research Institute, 
Milwaukee. Hun har også vært research assistent ved Jagiellonian 
University, Medical College Krakow, Polen. Maresz har publisert 
flere immunologistudier, blant annet i det prestisjetunge Nature 
Immunology journal og er medlem av American Association of 
Immunologists. Katarzyna Maresz eier ingen aksjer i selskapet. 

Varamedlem Natalia Kristiansen-Torp (38) har i over 10 år 
arbeidet med forskjellig prosjekter innen helsekostbransjen. 
Kristiansen-Torp var med å introdusere vitamin K2 i Norge og 
var i den forbindelse sterkt involvert i produksjonen av de første 
ferdigproduktene av vitamin K2. Kristiansen-Torp arbeider i dag 
med salg og markedsføring i TG Montgomery AS. Hun eier ingen 
aksjer i NattoPharma. 

Varamedlem Eric Anderson (46) har ekstensiv erfaring fra 
den internasjonale helsekostbransjen. Anderson var tidligere 
Vice President i Aker Biomarine USA med ansvar for salg & 
markedsføring av krill i det Amerikanske markedet, hvor han 
lykkes med å bygge opp et salg på flere hundre millioner kroner. 
Han har tidligere arbeidet som Brand manager for PL Thomas 
hvor han har var ansvarlig for flere blockbuster-produkter i det 
amerikanske markedet. Anderson var blant annet ansvarlig for 
introduksjonen av MenaQ7 i det Amerikanske markedet, hvor 
han gjorde en fantastisk jobb. Fra 1. april 2013 er Eric Anderson 
ansatt i datterselskapt NattoPharma USA, Inc. som Senior Vice 
President (SVP) Global Sales & Marketing. Anderson eier ingen 
aksjer i selskapet pr. 31. desember 2014. 

Styrets arbeid 

Styret forholder seg til en styreinstruks, vedtatt av styret 14.april 
2008. Selskapets styre, som ble valgt på en ekstraorodinær 
generalfrosmaling 13. februar 2012 og som ble gjenvalgt på 
ordinær generalforsamling 9. mai 2014, har utarbeidet en plan for 
styremøter i 2014. Styret har utpekt seg selv som revisjonsutvalg. 
Styret har ikke gjennomført en egenevaluering i form av en egen 
rapport som følge av at dette ikke har vært på dagsorden for det 
nye styret siden dets tiltredelse 13. februar 2012. I 2014 er det 
avholdt 10 styremøter.

Risikostyring og intern kontroll

Styret påser at det gjennomføres god intern kontroll og at 
det foreligger hensiktsmessige systemer for risikostyring som 
skal bidra til eliminering av unødvendig risiko som selskapet 
eksponeres for. Typisk risikoeksponering som selskapet er 
eksponert for er operasjonsrisiko, valutarisiko, finansiell risiko, og 
risiko knyttet til de markeder som selskapet er engasjert i med 
hensyn til lover og forskrifter i de enkelte land. 

Styret bestreber seg på å avholde årlig møte for gjennomgang 
av selskapets økonomi, risikoeksponering og intern kontroll med 
selskapets revisor. Det ble ikke avholdt møte med selskapets 
revisor i 2014 etter at denne ble valgt på selskapets ordinære 
generalforsamling i mai 2014.

Styret bidrar til å sikre kvaliteten på intern- og ekstern¬rapportering, 
til at selskapet driver forretningsmessig forsvarlig med hensyn til 
vedtatte standarder og at selskapet holder seg innenfor gjeldende 
lover, regler og forskrifter. Selskapet har etablert styreinstruks 
og instruks for daglig leder. Selskapet har implementert ”Etiske 
retningslinjer” og etablert rammeverk for intern kontroll pr. dato 
for godkjennelse av årsregnskap for 2014.

Godtgjørelse til styret

Styrets godtgjørelse godkjennes av selskapets generalforsamling. 

Styrets formann Frode Bohan har mottatt en godtgjørelse på 
NOK 240 000 i 2014 for arbeid utover normalt styrearbeid.

Det er innført rutiner for at avtaler med styrets medlemmer 
godkjennes av styret. Slike rutiner er innført i styreinstruksen av 
14. april 2008.

Godtgjørelse til ledende ansatte

Administrerende direktørs og ledende ansattes kompensasjon 
for 2014 er redegjort for i note 22 i årsregnskapet. I henhold til 
allmennaksjelovens § 6-16a, har styret utarbeidet en erklæring 
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om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte.

Styret i selskapet er ansvarlig for å bestemme avlønningen 
til administrerende direktør, og administrerende direktør er i 
samråd med styret igjen ansvarlig for å bestemme avlønningen 
av de ledende ansatte. Ved definering av kriteriene som 
ligger til grunn for retningslinjene for lønnsfastsettelsen er 
det underliggende prinsippet at den totale lønnspakken skal 
reflektere det ansvaret og de oppgavene som ligger hos den 
enkelte i ledergruppen, samt at den ansatte bidrar til den 
langsiktige verdiskapningen i selskapet. Det er avgjørende at 
selskapet kan tilby konkurransedyktige betingelser for å kunne 
tiltrekke seg personer med de egenskaper og den kompetanse 
som er nødvendig for å underbygge den strategiske utviklingen 
av selskapet, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Selskapets ansatte deltar i selskapets pensjons- og 
forsikringsordning gjennom Storebrand Livsforsikring AS.

Informasjon og kommunikasjon

Det er NattoPharmas politikk at alle aksjonærer skal behandles 
likt når det gjelder tilgang på informasjon som er relevant med 
hensyn til å evaluere og verdsette selskapet, samt at selskapet vil 
motta og verdsette aksjonærenes synspunkter og interesse for 
selskapets drift, resultat og strategi. NattoPharma bestreber seg 
på å fremlegge regnskap og annen finansiell rapportering som 
dets investorer skal ha full tillit til, og som tilfredsstiller kravene fra 
Oslo Børs for børsnoterte selskaper (som følge av at selskapets 
aksjer ble tatt opp til notering på Oslo Børs’ Axess-listen 30. januar 
2008). NattoPharma’s regnskapspraksis tilsier en høy grad av 
transparens og er basert på IFRS-standarder. Oppdatert finansiell 
informasjon og annen selskapsrelatert informasjon legges ut 
på selskapets nettside. Selskapet har fastsatt retningslinjer for 
selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen, 
som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nattopharma.
com under «Investor Relations». 

Selskapsovertakelse

Selskapets styre har blant annet vedtatt følgende prinsipper for 
behandling av et eventuelt oppkjøpstilbud:

• Dersom styret mottar informasjon om et mulig eller aktuelt 
overtakelsestilbud på selskapets aksjer, skal styret medvirke 
til at alle aksjonærer behandles likt og mottar tilfredsstillende 
informasjon til enhver tid. 

• Ved overtakelsestilbud på selskapet skal styret medvirke til at 
selskapets virksomhet skal drives uten avbrudd i henhold til 
normal drift.

• Ved overtakelsestilbud skal ikke styret aktivt forhindre 
tilbudet med mindre særskilte grunner gjør at dette er i 
aksjonærfelle¬skapets interesse. 

• Styret skal ikke søke å hindre overtagelsestilbud ved å benytte 
fullmakter til å utstede nye aksjer eller treffe andre beslutninger 
i hensikt å hindre tilbudets gjennomføring. 

• Dersom et tilbud mottas skal styret offentliggjøre sin vurdering 
av tilbudet samt en anbefaling til aksjonærene om å godta 
eller forkaste tilbudet. Styret skal arbeide for at aksjonærene får 
tilstrekkelig tid til å kunne ta stilling til budet.

Selskapets styre vil arbeide videre med å utarbeide retningslinjer 
og prinsipper for hvordan selskapet skal håndtere et eventuelt 
overtakelses-tilbud på selskapets aksjer.

Revisor

Deloitte AS er selskapets revisor, valgt på ordinær 
generalforsamling 9. mai 2014. Revisor er utnevnt av 
generalforsamlingen på vegne av alle aksjonærene og valget 
er foretatt i henhold til lover og forskrifter. Revisor holder 
oppsyn med regnskapsføring, årsregnskap og avslutning, samt 
kontrollerer skatteoppgjør før innsendelse av selvangivelse for 
selskapet. Det vil bli avholdt minimum ett årlig møte med styret 
uten tilstedeværelse fra selskapets daglige ledelse blant annet 
for å gjennomgå selskapets interne kontroll. Det er ikke avholdt 
møte i 2014 for å gjennomgå selskapets interne kontroll i henhold 
til Norsk anbefaling eierstyring og selskapsledelse punkt 15.

Godtgjørelse til revisor i 2014 fremkommer av note 8 til 
årsregnskapet.

Hendelser etter balansedagen

I børsmelding datert 9. april 2015 offentliggjorde styret i 
NattoPharma at det er fattet beslutning om å øke aksjekapitalen 
i selskapet med inntil NOK 10 714 286 gjennom utstedelse 
av inntil 3 571 429 nye aksjer. Økningen i aksjekapital vil skje 
gjennom to kapitalforhøyelser, en fortrinnsrettsemisjon for 
å hente et bruttoproveny på mellom MNOK 20 – MNOK 25 
(Fortrinnsrettsemisjon) og en emisjon rettet mot allmennheten 
i Sverige for å hente et bruttoproveny på mellom MNOK 20 
– MNOK 25 (Offentlige Emisjonen). Minimumsprovenyet i 
Fortrinnsrettsemisjonen (dvs. MNOK 20 gjennom tegning av 1 
428 571 nye aksjer) er garantert tegnet av et garantikonsortium 
bestående av enkelte eksisterende aksjonærer. Garantistene 
mottar ikke garantiprovisjon. Tegningskursen i begge emisjonene 
er NOK 14 og pålydende er NOK 3/aksje. 

Bakgrunnen for de to emisjonene er at selskapet ønsker å styrke 
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arbeidskapitalen og øke aksjonærmassen i forbindelse med 
notering på NASDAQ First North. Selskapets arbeidskapitalbehov 
er knyttet til ferdigstilling av pharma dokumentasjon før 
partnersøk for lisensiering, oppbygging av varelager av MenaQ7 
PURE og økt markedsføringsaktivitet.

Den Offentlige Emisjonen vil bidra til å øke Selskapets 
aksjonærbase. I forbindelse med Selskapets ventede 
sekundærnotering på NASDAQ First North (”First North”) i 
Stockholm, må Selskapet ha minimum 300 aksjonærer som 
holder aksjer for minst EUR 500. Selskapet forventer at det vil nå 
dette kravet etter gjennomføring av den Offentlige Emisjonen. 

Onsdag 15. april 2015 publiserte selskapet at det er mottatt 
skriftlig informasjon om at MenaQ7 PURE har fått Novel 
Food godkjenning av EFSA, matsikkerhetsmyndigheten i 
EU.  Denne informasjonen ble mottatt etter frigivelsen av 
emisjonsprospektet til NattoPharma som ble offentlig 13. april 
2015. Novel Food godkjenningen er gode nyheter for selskapet 
og av vesentlig betydning for salget og markedsføringen av 
MenaQ7 PURE i Europa. Ved å tilby MenaQ7 PURE til kunder i 
Europa vil NattoPharma ytterligere styrke konkurransefortrinnet 
innenfor vitamin K2-segmentet.  

MenaQ7 PURE er et K2 vitamin av høy kvalitet som produseres 
kostnadseffektivt.  Dette produktet vil være et godt førstevalg som 
vitamin K2 ingrediens for produsenter av vitaminer, kosttilskudd 
og «helsekost»; de kundene NattoPharma har som krever lave 
produkt-tilvirke-kostnader (cost of goods), og som samtidig står 
for omsetning av store volumer slike produkter. NattoPharma 

mener at selskapets største potensial for vekst og økte inntekter 
er at MenaQ7 PURE legges inn i allerede eksisterende vitamin- 
og helse-produkter, eller ved at det utvikles nye produktlinjer for 
vitamin K2.

Den 25. februar 2015 meddelte NattoPharma ASA og Hofseth 
BioCare ASA at de siden 2014 har samarbeidet for å utvikle et 
unikt produkt som kombinerer Hofseth Biocare OmeGO T-merket 
olje fra laks og NattoPharmas MeaQ7 merkevare Vitamin 
K2 ingrediens. OmeGO T er dokumentert som en co-aktive 
transportolje for vitamin K2. Produktet ble lansert på Natural 
Products Expo West i Anaheim, 5. mars 2015, der potensielle 
kunder ble presentert det innovative produktet som kombinerer 
to kliniske dokumenterte ingredienser som begge bidrar til å 
holde arteriene elastiske med god fysiologi. Ved å kombinere 
disse to proprietære ingredienser med dokumentert effekt på 
human hjerte-kar helse vil markedet tilbys et produkt som gir 
grunnleggende ernæring og spesifikke positive helseeffekter for 
hjertet og blodårene. 

27. mars 2015 tok selskapet opp et gjeldsbrevlån på MNOK 5 fra 
Eng AS, eid av Hogne Vik, adm. dir. for å finansiere oppskalering 
av produksjonen av syntetisk vitamin K2. Lånets løpetid er 
frem til 27. mai 2015 og med en rente på 10 % p.a. samt et 
etableringsgebyr på 1 %. 

Det er i april 2015 ytet gjeldsbrevlån til EuroPharma Alliance Sp. 
z.o.o., Polen på Euro 450 000 med løpetid frem til 16. oktober 
2015 med en rente på 2 % p.a. for finansiering av oppskalering 
av produksjon av syntetisk vitamin K2 og FoU program i Polen.

Høvik, 30. april 2015.

Frode Bohan 
Styreformann

Frank Bjordal 
Styremedlem

Katarzyna Zdzislaw Maresz 
Styremedlem

Hogne Vik 
Daglig leder
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Konsolidert konsernregnskap
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NattoPharma konsern
Beløp i 1000 NOK 2014 2013

Resultat for perioden -21 221 440

Andre inntekter og kostnader ført mot egenkapitalen

Omregningsdifferanser  3 124  879 
Omregningsdifferanser reklassifisert til resultatet  - -398
Totalresultat for perioden  -18 097  921 

Resultat tilordnet selskapets aksjonærer  -18 097  921 

NattoPharma konsern

Beløp i 1000 NOK Noter 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt 5  25 392 16 367

Annen driftsinntekt  117  –

SUM DRIFTSINNTEKTER 25 509 16 367

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad -17 980 -10 074

Lønnskostnader 6,7 -8 242 -5 434

Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler 13 ,14 -5 482 -861

Annen driftskostnad 8 -17 787 -10 862

SUM DRIFTSKOSTNADER -49 491 -27 231

DRIFTSRESULTAT -23 982 -10 864

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Andel av resultat i tilknyttet selskap 9 0 -712

Gevinst på tilknyttet selskap 9 0 11 887

Renteinntekter 10 125 186

Andre finansinntekter 10 2 243 0

Rentekostnader 10 -25 -20

Andre finanskostnader 10 -212 -90

NETTO FINANSPOSTER 2 131 11 251

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT -21 851 387

Skattekostnad på ordinært resultat 11 630 53

PERIODENS RESULTAT -21 221 440

 Resultat per aksje 12 -1,70 0,05

 Utvannet resultat per aksje -1,70 0,05

Konsolidert resultatregnskap 

Konsolidert oppstilling totalresultat
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NattoPharma konsern

Beløp i 1000 NOK Noter 31.12.14 31.12.13

ANLEGGSMIDLER

IMMATERIELLE EIENDELER

Goodwill 4,13  6 819  6 326 

Andre immaterielle eiendeler 4,13  49 663  51 636 

SUM IMMATERIELLE EIENDELER  56 482  57 962 

VARIGE DRIFTSMIDLER

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4,14  9  659 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER  9  659 

SUM ANLEGGSMIDLER  56 491  58 621 

OMLØPSMIDLER

Varelager 16  5 085  619 

Kundefordringer og andre fordringer 17  14 076  7 971 

Bankinnskudd, kontanter 18  13 101  21 918 

SUM OMLØPSMIDLER  32 262  30 508 

SUM EIENDELER  88 753  89 129 

Konsolidert balanse – Eiendeler
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NattoPharma konsern

Beløp i 1000 NOK 31.12.14 31.12.13

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapital 19  40 706  29 109 

Overkurs 19  78 737  38 502 

Ikke registrert kapitalforhøyelse 4, 19  –  34 456 

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL  119 443  102 067 

OPPTJENT EGENKAPITAL

Akkumulert tap -47 329 -26 108

Omregningsdifferanser 3 605 481

SUM EGENKAPITAL 75 719 76 440

LANGSIKTIG GJELD

Langsiktig gjeld 29 59

Utsatt skatt 4,11 6 081 6 273

SUM LANGSIKTIG GJELD 6 110 6 332

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 5 394 3 342

Skyldig offentlige avgifter, etc. 410 662

Annen kortsiktig gjeld 20 1 120 2 353

SUM KORTSIKTIG GJELD 6 924 6 357

SUM GJELD 13 034 12 689

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 88 753 89 129

Konsolidert balanse – Egenkapital og gjeld

Høvik, 30. april 2015.

Frode Bohan 
Styreformann

Frank Bjordal 
Styremedlem

Katarzyna Zdzislaw Maresz 
Styremedlem

Hogne Vik 
Daglig leder
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Konsolidert kontantstrømsoppstilling

NattoPharma konsern

Beløp i 1000 NOK 2014
01.01 – 31.12

2013
01.01 – 31.12

DRIFTSAKTIVITETER

 Resultat før skatt -21 851 387

 Avskrivninger og amortisering 5 483 861

 Renteamortisering 0 23

 Gevinst tilknyttet selskap -11 887 -11 887

 Aksjebasert avlønning – –

Endringer i eiendeler og gjeld:

Kundefordringer og andre fordringer -6 105 -3 982

Leverandørgjeld 3 485 -1 114

Andre kortsiktige fordringer og gjeld -5 983 -1 824

NETTO KONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER -24 971 -17 536

INVESTERINGSAKTIVITETER

Investering i utstyr -776 0

Kontanter fra oppkjøp 0 413

Investering i tilknyttet selskap 0 -4 507

NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER -776 -4 094

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Innbetaling ved utstedelse av aksjer 17 376 21 890

Nedbetaling av kortsiktige lån – -590

NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 17 376 21 300

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -8 371 -330

Effekt av valutaendringer -446 35

Kontanter og kontantekvivalenter 1.1 21 918 22 214

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 31.12. 13 101 21 919

Oppgjør av gjeld i bytte mot driftsmidler 1 433 0
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NattoPharma konsern Aksje- 
kapital Overkurs

 Ikke registrert 
kapital- 

forhøyelse 

Akkumulert 
underskudd

Omregn-
ings-

differanser
Sum EK

Egenkapital 01.01.2013 22 827 22 894 0 -26 548 0 19 173

Totalt resultat for perioden 0 0 0 440 481 921

Emisjon 6 282 16 070 22 352

Ikke-registrert emisjon 34 456 34 456

Transaksjonskostnader -462 -462

Egenkapital 31.12.2013 29 109 38 502 34 456 -26 108 481 76 440

Egenkapital 01.01.2014 29 109 38 502 34 456 -26 108 481 76 440

Totalt resultat for perioden 0 0 0 -21 221 3 124 -18 097

Emisjon- utstedelse av vederlag ved oppkjøp 7 008 27 448 -34 456 0 0 0

Emisjoner 4 589 13 000 17 589

Transaksjonskostnader -213 0 0 0 -213

Egenkapital 31.12.2014 40 706 78 737 0 -47 329 3 605 75 719

Endring i konsernets egenkapital
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metoden. Ved oppkjøp av datterselskap foretas en virkelig verdianalyse. 
Oppkjøpet blir regnskapsført fra det tidspunktet konsernet har kontroll. 
Kontrolltidspunktet er normalt det tidspunktet avtalen trer i kraft og alle of-
fentlige godkjennelser foreligger, og vil normalt være etter avtaletidspunktet. 
Eiendeler og gjeld blir vurdert til virkelig verdi ved oppkjøpet. Residualver-
dien i oppkjøpet vil utgjøre goodwill. Dersom det er minoritetsinteresser 
i det oppkjøpte selskapet, vil disse få sin andel av henførte eiendeler og 
gjeld. Transaksjoner med minoritet vil bli regnskapsført mot egenkapitalen. I 
selskaper der konsernet allerede hadde eierinteresser før konserndannelsen, 
vil verdiendring på tidligere eierandeler resultatføres. Konsernets egenkapital 
vil således bli påvirket av at eiendelene reprises som om hele kjøpet ble gjort 
på dette tidspunktet. 

2.4 Valutaomregning     

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Regnskapet måles i den valuta som i hovedsak benyttes i det økonomiske 
område der enheten opererer (funksjonell valuta). Regnskapet er presentert 
i NOK som er både den funksjonelle valutaen og presentasjonsvalutaen til 
konsernet.

Transaksjoner og beholdninger i utenlandsk valuta
Resultatposter er ført i det enkelte regnskap etter kursen på transaksjons-
tidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet etter kursene på 
balansetidspunktet.

Realisert/urealisert agio og realisert/urealisert disagio knyttet til pengeposter 
resultatføres som finansposter. 

2.5    Varige driftsmidler
Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost etter fradrag for samlede 
avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader 
direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmiddelet. Avskrivningene beregnes 
lineært basert på driftsmidlenes forventede unyttbar levetid samt forventet 
utrangeringsverdi. Når det påløper utgifter relatert til driftsmiddelet i etterkant 
av investeringen, aktiveres utgiftene i den grad det kan sannsynliggjøres at 
selskapet vil ha fremtidige økonomiske fordeler av disse, og at utgiftene kan 
måles pålitelig.

Det gjøres en årlig vurdering av avskrivningsplanen med tanke på gjenstå-
ende utnyttbar levetid og utrangeringsverdi. Ved endringer i brukstid og 
utrangeringsverdi, endres gjenstående avskrivningsplan tilsvarende. 
Gevinst og tap ved avgang varige driftsmidler resultatføres og utgjør forskjel-
len mellom salgspris og balanseført verdi.

2.6    Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler som blir kjøpt eksternt blir målt til anskaffelseskost. 
Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp blir 
målt til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet. I etterfølgende måling blir 
immaterielle eiendeler målt til anskaffelseskost fratrukket akkumulert amorti-
sering og akkumulerte nedskrivninger. 

En FoU prosess vil bestå av en forsknings- og en utviklingsfase som også 
involverer patentering. Utgifter til forskning kostnadsføres. Fra det tidspunkt i 
utviklingsfasen hvor det foreligger en sannsynlig fremtidig økonomisk fordel 
aktiveres utgiftene til utvikling. Utgiftene til utvikling består av samtlige 
interne og eksterne utgifter knyttet til den fremtidige økonomiske fordelen. 
Det er en forutsetning for aktivering at utgiftene til utvikling er identifiserbare 
og kan måles på en pålitelig måte.
 

Note 1: Presentasjon av selskapet

Selskapet er et børsnotert allmennaksjeselskap etablert i 2004, og hovedkon-
toret har adresse Kirkeveien 59B, Høvik. Vårt produkt er merkevaren MenaQ7, 
som er basert på en substans Menaquinone-7, det naturlige vitamin K2 samt 
et syntetisk fremstilt produkt som ble kommersialisert i 2. halvår 2014.

Selskapets aksjer ble tatt opp til notering på Oslo Børs’ liste Oslo Axess pr. 30. 
januar 2008.  

Regnskapet ble vedtatt av styret den 30. april 2015.

Note 2: Sammendrag av de viktigste  
regnskapsprinsippene

Årsregnskapet er avlagt for konsernet for 2014 med sammenligningstall for 
2013 (NattoPharma ASA før konserndannelse) for resultatregnskapet, totalre-
sultatet, kontantstrømoppstilling og endring i egenkapital for konsernet. Disse 
prinsippene er anvendt konsistent i alle perioder som er presentert, dersom 
ikke annet fremgår av beskrivelsen.

2.1 Grunnlaget for regnskapsutarbeidelsen   

Konsernregnskapet til NattoPharma ASA er avlagt i samsvar med EU-godkjen-
te IFRSer og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysnings-
krav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler, og som skal 
anvendes pr. 31.12.2014.  Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, 
med unntak for finansielle derivater som måles til virkelig verdi over resultatet.

Endringer i regnskapsprinsipper på grunn av nye eller endrede standarder er 
utført med tilbakevirkende kraft hvis ikke annet er spesielt bestemt for en ak-
tuell standard. Tilbakevirkende effekt krever at resultater fra tidligere perioder 
og åpningsbalanse for slik periode er omarbeidet.
   

2.2 Segmentrapportering
Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved internrapportering 
til selskapets beslutningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som er 
ansvarlig for allokering av ressurser til og vurdering av inntjening i driftsseg-
mentene, er definert som selskapsledelsen. 

2.3 Konsolideringsprinsipper

Datterselskaper
Pr. 31.12.14 er NattoPharma et konsern bestående av to datterselskaper, 
NattoPharma USA, Inc. lokalisert i USA og NattoPharma R&D Ltd som er regis-
tret på Kypros, som er morselskapet til Vitasynth Sp. z.o.o., Polen.

Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og den samlede 
finansielle stillingen når morselskapet NattoPharma ASA og dets kontrol-
lerte eierandeler i andre selskaper presenteres som én økonomisk enhet. Alle 
selskapene har benyttet konsistente prinsipper, og alle interne forhold mel-
lom selskapene er eliminert. Eierandeler i selskaper der konsernet alene har 
bestemmende innflytelse (datterselskaper), er konsolidert 100 % linje for linje 
i konsernregnskapet fra den dagen konsernet har kontroll, og er konsolidert til 
den dagen slik kontroll opphører. Avgjørende for om foretak skal konsolideres 
er om det er vurdert å foreligge kontroll. Dersom konsernet har kontroll, men 
eier mindre enn 100 % av datterselskapene, blir minoritetenes andel av resul-
tat etter skattekostnad og andel av egenkapitalen presentert på egne linjer.

Virksomhetssammenslutninger
Virksomhetssammenslutninger er regnskapsført ved bruk av overtagelses-

Noter til regnskapet og balansen
Alle beløp er oppgitt i NOK 1000 om ikke annet er angitt.
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Utvikling balanseføres som immaterielle eiendeler kun dersom samtlige av 
følgende kriteria kan dokumenteres:
 

•  foretaket har til hensikt å fullføre den immaterielle eiendelen og ta den i 
bruk eller selge den,

• foretakets evne til på en pålitelig måte å måle de utgiftene som er henfør-
bare på den immaterielle eiendelen mens den er under utvikling,

• de tekniske forutsetningene for å fullføre den immaterielle eiendelen med 
sikte på at den vil bli tilgjengelig for bruk eller salg,

• foretakets evne til å ta den immaterielle eiendelen i bruk eller selge den,

• hvordan den immaterielle eiendelen med sannsynlighet vil generere frem-
tidige økonomiske fordeler, og

• tilgjengeligheten av tilstrekkelige tekniske, finansielle og andre ressurser til å 
fullføre utviklingen og til å ta i bruk eller selge den immaterielle eiendelen.

 
Når alle ovennevnte kriteria kan dokumenteres, skal kostnader relatert til 
utvikling begynne å vises i balansen. Utgifter som er kostnadsført i tidligere 
regnskapsperioder skal ikke vises i balansen.
 
Immaterielle eiendeler med en begrenset levetid avskrives lineært basert på 
estimert levetid. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid skal testes for 
verdifall når det foreligger indikasjoner på fall i verdi. Dersom gjenvinnbart 
beløp er lavere enn balanseført verdi nedskrives eiendelen til gjenvinnbart 
beløp. Dersom grunnlag for nedskrivning ikke lenger er til stede reverseres 
kostnadsført nedskrivning.
Dersom levetiden har endret seg, endres gjenstående avskrivningsplan 
tilsvarende.
 
Immaterielle aktiva med udefinert levetid skal ikke avskrives, men skal 
vurderes årlig for verdireduksjon. Nedskrivning på immaterielle eiendeler med 
ubestemt levetid reverseres ikke.
 
Det gjøres en nedskrivningstest av de aktiverte utgiftene til utvikling når det 
foreligger en indikasjon på at fremtidig økonomisk fordel er lavere enn bokført 
verdi. Aktiverte utgifter til utvikling for prosjekter som ikke er ferdigstilt, ned-
skrivningstestes årlig. Ferdigstillelse er avhengig av at prosjektet har nådd en 
kommersiell milepæl med en inntektsstrøm av betydning. Aktiverte utgifter til 
utvikling er verdsatt til anskaffelseskost med fradrag for akkumulerte avskriv-
ninger og akkumulerte nedskrivninger.

2.7    Verdifall på ikke finansielle eiendeler
Alle ikke-finansielle eiendeler med unntak av varelager og utsatt skattefordel 
vurderes for hver rapporteringsperiode om det er indikasjoner for verdifall. 
Hvis indikasjon for verdifall eksisterer, blir gjenvinnbart beløp beregnet. 

Gjenvinnbart beløp av en eiendel eller kontantstrømgenererende enhet 
er det høyeste av bruksverdi og netto salgsverdi. I vurdering av bruksverdi 
er forventet fremtidig kontantstrøm diskontert til nåverdi ved å benytte en 
diskonteringsrente før skatt som reflekterer dagens markedsvurderinger på 
tidsverdien og den spesifikke risikoen på eiendelen. Gjenvinnbart beløp er 
beregnet med utgangspunkt i forventet fremtidig kontantstrøm.

Et verdifall blir innregnet hvis balanseført verdi av en eiendel eller kontant-
strømgenererende enhet er større enn gjenvinnbart beløp. En kontantstrøm-
genererende enhet er den minste identifiserbare gruppen som genererer 
en inngående kontantstrøm som i det alt vesentlige er uavhengig av andre 
eiendeler eller grupper. Verdifall relatert til kontantstrømgenererende enheter 
blir først regnet mot enhetens goodwill for så å redusere balanseført verdi på 
de andre eiendelene i enheten proratarisk. Disse eiendelene vil normalt være 
eiendom, anlegg og utstyr og andre immaterielle eiendeler. 

Et verdifall på goodwill reverseres ikke. Andre eiendeler som har vært gjen-
stand for verdifall, blir vurdert for hver periode om det foreligger indikasjo-
ner på at verdifallet er redusert eller ikke lenger er til stede. Reversering av 
tidligere verdifall blir begrenset oppad til den balanseførte verdien eiendelen 
ville ha hatt etter avskrivninger og amortiseringer hvis ikke verdifall hadde blitt 
innregnet.

2.8    Varebeholdninger
Salgsbetingelsene er i hovedsak ”ex works ” hvilket innebærer at når selskapet 
selger en vare, går risiko over på kjøper i det varene forlater leverandør/varela-
ger, dvs. selgeren gir kjøper tilgang til produktene i sine egne lokaler (fabrikk 
eller lager) ferdigstilt i henhold til kontrakt, men ikke klarert for eksport eller 
lastet på kjøretøy. Kjøper bærer all risiko og alle kostnader forbundet med å 
bringe varene til sitt bestemmelsessted. Varetransporten går ikke via Norge for 
kunder utenfor Norge.

2.9    Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres i balansen til virkelig verdi, og 
måles siden til amortisert kost, etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene, og en slik avsetning oppstår dersom det er indikasjoner på at 
selskapet ikke vil kunne inndrive fordringens pålydende beløp. Avsetningen 
resultatføres i perioden den oppstår.

2.10   Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd og plas-
seringer med forfall innen tre måneder fra plasseringstidspunktet.

2.11 Aksjekapital

Aksjekapital
Ordinære aksjer er klassifisert som egenkapital. Ved utstedelse av nye aksjer, er 
kostnader knyttet til utstedelsen bokført som en reduksjon av egenkapitalen, 
dersom dette er inntatt i emisjonspapirene, ellers blir det løpende kostnads-
ført.

Kostnader ved egenkapitaltransaksjoner
Transaksjonskostnader direkte knyttet til en egenkapitaltransaksjon og skat-
teeffekt på egenkapitaltransaksjon blir innregnet direkte mot egenkapitalen 
etter fradrag for skatt.

2.12    Langsiktig lån
Langsiktige lån bokføres ved låneopptak til virkelig verdi med fradrag for 
transaksjonskostnader, og måles i etterfølgende perioder til amortisert kost. 
Den delen av lånet som forfaller til betaling innen ett år fra balansedagen er 
klassifisert som kortsiktig gjeld.

2.13    Offentlig tilskudd 
Offentlige tilskudd blir resultatført et på en systematisk måte over de aktuelle 
perioder selskapet innregner kostnader som tilskuddet er ment å kompensere 
for. Tilskudd er presentert som end del av andre driftskostnader, dvs, nettoført 
mot tilhørende kostnader.

Offentlige tilskudd relatert til eiendeler blir presentert i balanse ved å trekke 
tilskuddet fra balanseført verdi av eiendelen. 

2.14    Leasing 

Finansielle leieavtaler
Leieavtaler hvor selskapet overtar den vesentlige del av risiko og avkast-
ning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. 
Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp 
tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi. Dersom det 
ikke foreligger en rimelig sikkerhet for at selskapet vil overta eierskapet ved 
utløpet av leieperioden, avskrives eiendelen over den korteste av periodene 
for leieavtalens løpetid og for eiendelens økonomiske levetid.

Selskapet har ingen finansielle leieavtaler per 31.12.2014.

Operasjonelle leieavtaler
Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet 
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med eierskap av eiendelen ligger hos utleier, klassifiseres som operasjonelle 
leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres 
lineært over kontraktsperioden

2.15    Sammensatte finansielle instrumenter
Gjeldskomponenter i eventuelle obligasjonslån som inneholder egenkapital-
komponenter måles til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Virkelig verdi 
vurderes på basis av tilsvarende forpliktelse uten tegningsretter. Egenkapital-
komponenten utgjør forskjellen mellom virkelig verdi av hele instrumentet 
og virkelig verdi av gjeldskomponenten og innregnes i egenkapitalen. Direkte 
henførbare transaksjonsutgifter fordeles forholdsmessig på basis av verdi ved 
førstegangsinnregning. Etter førstegangsinnregning måles gjeldskomponen-
ten til amortisert kost ved hjelp av den effektive rentemetoden. Egenkapital-
komponenten måles ikke på nytt etter førstegangsinnregning.

2.16   Skatter

Betalbar skatt
Eiendeler og forpliktelser ved betalbar skatt for inneværende og tidligere 
perioder vurderes til det beløpet som forventes å mottas fra eller betales til 
skattemyndighetene. Skattesats og skatteregler som benyttes til å beregne 
beløpet er de som er vedtatt eller i hovedsak vedtatt på balansedagen.

Utsatt skatt
Utsatt skatt fremkommer ved å benytte gjeldsmetoden på midlertidige 
forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av eiendeler og 
forpliktelser på balansedagen.

Forpliktelser ved utsatt skatt innregnes for alle skatteøkende midlertidige 
forskjeller, unntatt når eiendelen ved utsatt skatt oppstår som en følge av 
førstegangs innregning av goodwill eller av en eiendel eller forpliktelse i en 
transaksjon som ikke er en virksomhetssammenslutning og ikke påvirker 
verken regnskapsmessig eller skattemessig gevinst eller tap på transaksjons-
tidspunktet.

Ikke innregnede eiendeler ved utsatt skatt revurderes ved hver balansedag og 
innregnes i den grad det er sannsynlig at fremtidige skattemessige overskudd 
vil tillate gjenvinning av eiendeler ved utsatt skatt.

Eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt utlignes dersom det eksisterer en 
rettskraftig rett til å motregne eiendeler ved utsatt skatt mot forpliktelser ved 
utsatt skatt og utsatt skatt relaterer seg til den samme skattemessige enheten 
og de samme skattemyndighetene.

2.17    Pensjoner og aksjebasert avlønning

a) Pensjon
Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning. Dette er en pensjonsord-
ning hvor selskapet betaler et avtalebestemt innskudd. Selskapet er ikke for-
pliktet til å betale ytterligere innskudd hvis angjeldende pensjonsplan ikke har 
tilstrekkelige eiendeler til å betale alle ansatte pensjoner basert på løpende 
ansettelsesforhold eller tidligere perioder.

Ved innskuddsbasert pensjonsplan betaler selskapet innskudd til offent-
lige eller private pensjonsforsikringsplaner som er lovpålagt, avtalebestemt 
eller frivillig. Selskapet har ingen ytterligere betalingsforpliktelser når disse 
innskudd er gjort. Pensjonsinnskuddene bokføres som lønnskostnad når de 
forfaller. Forskuddsbetalte innskudd bokføres som eiendel i den utstrekning de 
kan refunderes eller brukes til fremtidige betalinger.

b) Aksjebasert betaling
Konsernet benytter opsjoner som gjøres opp i egenkapital til å betale for tje-
nester. Virkelig verdi av opsjonene eller de mottatte tjenestene blir resultatført 
i regnskapet over opptjeningsperioden til opsjonene. Aksjebasert betaling 
til ansatte og andre som yter tilsvarende tjenester, blir målt til virkelig verdi 
av de tildelte egenkapitalinstrumentene. Konsernet benytter Black Scholes 
modellen til å måle virkelig verdi av opsjoner og tegningsretter. Volatiliteten er 
beregnet basert på en kombinasjon av historisk volatilitet og sammenligning 

med tilsvarende selskaper.

2.18    Avsetninger
Avsetninger oppstår når NattoPharma har juridiske eller på annen måte 
foreliggende forpliktelser som et resultat av tidligere hendelser. Kravet til en 
avsetning er at sannsynligheten for at selskapet må innfri forpliktelsen i fremti-
den er vurdert av selskapet til å være over 50 %. Det må i tillegg være mulig å 
estimere beløpet knyttet til forpliktelsen på en pålitelig måte.

Avsetninger måles til nåverdien av forventede utbetalinger for å innfri forplik-
telsen.

Periodiseringer gjøres når selskapet har en faktisk eller antatt forpliktelse ved-
rørende påløpte ikke fakturerte forhold som det er sannsynlig må betales og 
hvor beløpet er tilfredsstillende beregnet. Periodiseringer gjøres med beløp 
før skatt som selskapet forventer å betale og som reflekterer markedsmessige 
anslag av renter på beløpene og risiki knyttet til forpliktelsen. Økninger i perio-
diseringen som følge av påslag av renter resultatføres som rentekostnad.

2.19   Inntektsføring

Salg av varer
Inntektsføring skjer når kontroll og risiko knyttet til varen er overført til kunden. 

2.20    Kontantstrøm
Kontantstrømsanalysen er gjort etter den indirekte metoden.

2.21   Hendelser etter balansedagen 
Ny informasjon om selskapets stilling på balansedagen hensyntas i årsregn-
skapet. Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker selskapets stilling på 
balansedagen, men som vil påvirke selskapets stilling i fremtiden, gjøres rede 
for hvis vesentlig.

2.22   Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger

(a) Nye og endrede standarder og fortolkninger 
Gruppen har implementert følgende standarder pr 1. januar 2014:

IFRS 10 Consolidated Financial Statements

IFRS 10 erstatter den delen av IAS 27 som omhandler konsoliderte regnskaper, 
i tillegg til å ta opp forholdene som diskuteres i SIC-12. IFRS 10 legger til grunn 
at én enkelt kontrollmodell som skal anvendes for alle enheter, inkludert 
foretak med særskilt formål (Special Purpose Entities). Endringer som følger av 
IFRS 10 vil kreve at ledelsen anvender betydelig grad av skjønn for å avgjøre 
hvilke selskaper en kontrollerer, og som følge av det, skal konsolideres av 
morselskapet. Implementeringen hadde ikke en effekt på Gruppen’ konsern-
regnskap. 

IFRS 12 Disclosure of Involvement with Other Entities
IFRS 12 inneholder alle opplysningskrav som tidligere lå i IAS 27 relatert til 
konsoliderte regnskaper, i tillegg til tilleggsopplysningskrav som tidligere 
var inkludert i IAS 28 og IAS 31. Disse opplysningskravene relaterer seg til 
en enhets investering i datterselskaper, «joint arrangements», tilknyttede 
selskaper og «structured entities» I tillegg innføres det nye krav til tilleggsopp-
lysninger. Implementeringen av standarden hadde ikke en effekt på Gruppen’s 
konsernregnskap.

 (b) Standarder og fortolkninger som ennå ikke har blitt tatt i bruk 
av konsernet
Følgende nye standarder og endring i standarder er vedtatt av IASB og er 
pliktig anvendt for konsernet for regnskapsår som starter 1. januar 2015 eller 
senere. Konsernet har ikke valgt tidlig anvendelse av disse. (IASBs engelske 
benevnelse er benyttet der offisiell norsk oversettelse ikke foreligger.)

Basert på de vurderinger som er gjort så langt, forventes disse standardene og 
fortolkningsuttalelsene ikke å få vesentlig effekt for rapporterte tall.
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Note 4: Virksomhetsoppkjøp
 
2013:
Konsernet gjennomførte et virksomhetsoppkjøp av NattoPharma R&D Ltd 
(Vitasynth Ltd) 2. desember 2013. NattoPharma R&D Ltd. er et selskap som har 
utviklet teknologi knyttet til framstilling av syntetisk K2 med forskningsaktivi-
teter lokalisert primært i Polen, men med morselskapet lokalisert på Kypros. 

Oppkjøpet ble gjennomført trinnvis. I mars kjøpte NattoPharma 34 % av 
aksjene for Euro 600 tusen. Samtidig inngikk man en call/put opsjon på de 
resterende 66 % av aksjene i selskapet som var betinget av at selskapet kunne 
demonstrere gjennom uavhengige laboratorietestinger at det syntetiske 
vitaminet var i henhold til spesifikasjoner fastsatt i oppkjøpsavtalen og at det 
kunne produseres i ønskede volumer og til oppgitte produksjonskostnader. 
Betingelsene ble bekreftet gjennom laboratorietesting i USA og samtidig 
vedtok styret i NattoPharma å innløse opsjonen på å kjøpe de resterende 66 % 
av aksjene i NattoPharma R&D Ltd.

Fordi alle forbehold var løftet, var call/put opsjonen («potential voting rights») 
om kjøp av de resterende 66 % av aksjene utøvbar fra 1. desember. Sammen 
med de 34 % av aksjene kjøpt i mars 2013 så anses selskapet å ha kontroll 
over Nattopharma R&D fra denne dato og transaksjonen er regnskapsført som 
et virksomhetsoppkjøp den 1. desember 2013. 

Vederlaget for oppkjøpet av resterende 66 % av aksjene i NattoPharma R&D 
Ltd var 2 336 000 NattoPharma-aksjer til NOK 14,75 per aksje og Euro 175 000 
i kontantvederlag. Kapitalforhøyelsen som grunnlag for utstedelse av aksjene 
ble registrert i Foretaksregisteret 11. februar 2014. 

I balansen er vederlaget på kjøp av NattoPharma R&D Ltd fordelt på følgende poster i 
balansen:

Beløp i 1000 NOK

Virkelig verdi av vederlaget på oppkjøpstidspunktet 51 592

Fordeling av oppkjøpsvederlag

Andre immaterielle eiendeler 50 165

Driftsmidler 639

Fordringer 926

Kontanter 413

Utsatt skatt -6 271

Leverandørgjeld og annen gjeld -222

Annen gjeld -329

Virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og gjeld 45 321

Goodwill 6 271

Sum 51 592

I allokeringen oppstår goodwill primært gjennom beregning av utsatt skatt på 
merverdier.

IFRS 9 ‘Financial Instruments’ − Classification and Measurement

IFRS 11 ‘Joint Arrangements’, amendments to IAS 28 ‘Investment in Associates 
and Joint Ventures’

IFRS 15 ‘Revenue from Contracts with Customers’
Amendments to IAS 36 ‘Impairment of Assets’ on Recoverable Amount 
Disclosures

Amendments to IAS 32 ‘Financial Instruments: Presentation’ 

Amendments to IAS 39 ‘Novation of Derivatives and Continuation of Hedge 
Accounting’

Amendments to IFRS 10, 11 and 12 on transition guidance

Amendments to IAS 16 and IAS 38 ‘Classification of Acceptable Methods of 
Depreciation and Amortisation’

IFRIC 21 Levies – Annual improvements 2012-2014 cycle.

Note 3: Viktige regnskapsestimater og  
skjønnsmessige vurderinger

Estimater og skjønnsmessige vurderinger blir kontinuerlig evaluert og baseres 
på historisk erfaring og andre faktorer, inklusive forventninger om fremtidige 
hendelser som forventes å være rimelig under gitte forhold.

Vesentlige estimater og skjønnsmessige vurderinger
Selskapet etablerer estimater og forutsetninger vedrørende fremtiden. 
Estimater vil per definisjon kunne avvike vesentlig fra faktisk resultat. Estimater 
og forutsetninger som har vesentlig risiko for å innebære viktige justeringer av 
bokførte beløp for aktiva og passiva i løpet av neste regnskapsår er listet opp 
nedenfor.

Goodwill
Konsernet vurderer nedskrivningsbehov for goodwill på en årlig basis. I tillegg 
blir goodwill testet for nedskrivning dersom det foreligger indikatorer på 
nedskrivning. Dette innebærer at bruksverdi av den kontantstrømgenererende 
enhet som goodwill er fordelt til må estimeres. Når bruksverdi skal estimeres 
må ledelsen estimere fremtidige kontantstrømmer fra den kontantstrømgene-
rerende enhet og velge en diskonteringsrate for å beregne en nåverdi av disse 
kontantstrømmene. Endringer av nåværende estimater kan føre til nedskriv-
ninger i fremtidige perioder.

Andre immaterielle eiendeler
Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp er 
virkelig verdi på oppkjøpstidspunkt. Fastsettelse av brukstid krever at ledelsen 
anvender skjønn. På hver rapporteringsdato vurderer ledelsen om det finnes 
indikasjoner på nedskrivning. Dersom det er indikatorer på nedskrivning, må 
gjenvinnbart beløp beregnes.

Utsatt skattefordel fra fremførbart underskudd balanseføres kun i den utstrek-
ning tilsvarende framtidig skattbart overskudd er sannsynlig. Selskapets 
ledelse har ansett det som ikke tilstrekkelig sannsynlig at utsatt skattefordel vil 
bli realisert i løpet at de neste inntektsårene, og har således unnlatt å balanse-
føre utsatt skattefordel.

Viktige skjønnsmessige vurderinger ved anvendelse av regnskapsprinsipper
Bokføring og måling av immaterielle eiendeler: Anvendelse av kriteriene for 
når utviklingskostnader kvalifiserer for innregning som en immateriell eiendel, 
samt etterfølgende måling er gjenstand for betydelig skjønn fra ledelsen. Selv 
om prosjekter har blitt aktivert kan det eksistere usikkerhet om marked og 
fremtidige marginutvikling, og følgelig er det vanskelig å vurdere gjenvinnbart 
beløp i relasjon til nedskrivingstester. Styret foretar løpende risikoeveluering 
av kredittrisikoen med hensyn til behov for tapsavsetning eller nedskrivning 
av fordringer.
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Note 5: Driftssegmenter

Konsernet har to driftssegmenter, henholdsvis kosttilskudd og pharma. 
Selskapets virksomhet er konsentrert rundt kjøp og salg av Vitamin K2, samt 
forskning og utvikling innen samme område som er selskapets driftssegment. 

Informasjon om segmentresultat:

2014

Beløp i 1000 NOK Pharma
Kost- 

tilskudd
Justeringer/

elimineringer
Konsolidert

Salgsinntekter – 25 509 – 25 509

Vare-, lønns-, andre kostnader -16 714 -27 295 – -44 009

Segmentresultat -16 714 -1 786 0 -18 500

Avskrivninger og amortiseringer – -5 482 – -5 482

2013

Beløp i 1000 NOK Pharma
Kost- 

tilskudd
Justeringer/

elimineringer
Konsolidert

Salgsinntekter – 16 367 – 16 367

Vare-, lønns-, andre kostnader -8 064 -18 306 – -26 370

Segmentresultat -8 064 -1 939 0 -10 003

Avskrivninger og amortiseringer – -861 – -861

Ledelsen benytter driftsresultat justert for avskrivninger og amortiseringer 
(EBITDA) til å vurdere segmentene. 

Følgene tabell avstemmer segment resultat med resultat før skatt:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Segmentresultat -18 500 -10 003

Avskrivninger og amortiseringer -5 482 -861

Finansinntekter- og kostnader 2 131 76

Andel av resultat i tilknyttet selskap 0 -712

Gevinst på tilknyttet selskap 0 11 887

Sum -21 851 387

I 2014 står selskapets viktigste kunde, EuroPharma Alliance Sp. z.o.o., Polen for 
mer enn 21 % av omsetningen. mot 39 % av omsetningen i 2013 (se note 24 
for nærstående transaksjoner).

Geografisk informasjon

Geografisk fordeling av salgsinntekter:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

USA 8 286 3 799

Europa 15 314 11 888

ROW 1 909 680

Totalt salg 25 509 16 367

Note 6: Lønnskostnader og antall ansatte

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Lønninger 6 292 4 140

Styrehonorar 45 0

Arbeidsgiveravgift 1 707 1 109

Pensjonskostnader 151 161

Opsjonskostnader 0 0

Andre ytelser 431 139

Skattefunn -384 -115

Sum 8 242 5 434

Antall årsverk - Norge 5 5

Antall årsverk - Utland 5 3

Spesifikasjon av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte er omtalt i note 24.

Pensjonskostnader
Selskapet er pålagt å ha en obligatorisk pensjonsplan i henhold til norsk 
lov om obligatorisk tjenestepensjon (”Lov om obligatorisk tjenestepen-
sjon”). Selskapet har tegnet en innskudds¬pensjonsavtale med Storebrand 
Livsforsikring AS, som går utover kravene i denne loven. Avtalen er basert på 
en premieinnbetaling på 3 % for inntekt mellom 1 G og 6 G (G = 88 370,-) og 
6 % av inntekt mellom 6 G og 12 G. Ordningen inkluderer en uføredekning. I 
tillegg er det avtalt en gruppelivsordning basert på en erstatning tilsvarende 
15 G ved død. I henhold til allmennaksjelovens § 6-16a, har styret utarbeidet 
en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte.

Note 7: Aksjebasert avlønning

Generalforsamlingen autoriserte en opsjonsplan i ordinær generalforsamling 
27. juni 2012 for totalt 375 000 aksjer til ansatte og tillitsmenn i NattoPharma. 
Opsjonene hadde en løpetid på 2 år fra tildelingstidspunkt og en utøvelses-
pris på kr. 8.00 per aksje. Det var knyttet opptjeningskrav til opsjonene som 
er ulik for styremedlemmer og ledende ansatte. Opptjeningskrav til styret 
er knyttet til gjennomføring av en emisjon med et spesifisert minimumsbe-
løp. For ledende ansatte er opptjeningskrav knyttet til et minimumsbeløp 
for salgsinntekter for 2012 samt at vedkommende er ansatt i selskapet på 
utøvelsestidspunktet. Virkelig verdi beregnet til kr. 5,61 per opsjon. Styret har 
godkjent opptjeningskravet for samtlige opsjoner. Se note 22 for opplysninger 
om tildeling av opsjoner til ledende ansatte.

2014 2013

Antall 
opsjoner

Veiet  
gjennomsnittlig  

utøvelsespris

Antall 
opsjoner

Veiet  
gjennomsnittlig  

utøvelsespris

Utestående pr 01.01 100 000 8 375 000 8

Tildelt i løpet av året 0 0 0 0

Terminert i løpet av året 0 0 0 0

Innløst i løpet av året -30 000 -255 000 8

Forfalt i løpet av året -70 000 -20 000 8

Utestående 31.12. 0 0 100 000 8

Utøvbare 31.12. 0 0 100 000 8

Gjennomsnittlig virkelig verdi per opsjon var NOK 5,61.

Forutsetninger benyttet i Black Scholes modellen for å beregne virkelig av 
opsjonene er som følger (vektet gjennomsnitt):
• Volatilitet: 120 %
• Forventet levetid: 2 år
• Aksjepris på tildelingstidspunkt: kr. 8,90
• Risikofri rente: 1,40 %
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Personalkostnader:

Beløp i 1000 NOK 2013 2012

Aksjebasert avlønning 0 0

Arbeidsgiveravgift aksjeopsjoner 22 410

Sum 22 410

Note 8: Spesifikasjon av andre driftskostnader

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Leiekostnad 400 395

Forsknings- og utviklingskostnad 3 848 3 584

Offentlig tilskudd -1 616 -1 078

Reisekostnad 1 308 1 140

Honorarer og andre tjenester 9 025 5 075

Salgs- og reklamekostnad 1 704 506

Annen driftskostnad 3 118 1 240

Sum andre driftskostnader 17 787 10 862

Samlet kostnadsført beløp knyttet til forskning og utvikling for NattoPharma 
utgjør brutto i 2014 NOK 3 848 tusen og i 2013 NOK 3 584 tusen. Det er i 2014 
mottatt offentlig tilskudd på NOK 2 000 tusen (2013: NOK1 193 tusen). 

Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Lovpålagt revisjon 353 253

Andre attestasjonstjenester 0 19

Skatterådgivning 0 0

Andre tjenester utenfor revisjonen 15 7

Sum honorar til valgt revisor 368 279

Note 9: Tilknyttet selskap

2013:
NattoPharma kjøpte 34 % av aksjene i NattoPharma R&D Ltd i mars 2013. I 
perioden fra mars til 1. desember hvor opsjonen til å kjøpe de resterende 66 
% av aksjene ble utøvd, så resultatførte NattoPharma sin andel av resultat i 
NattoPharma R&D Ltd iht til egenkapitalmetoden som spesifisert av IAS 28 
«Investment in Associates».  Se også note 4 «Virksomhetsoppkjøp».

Note 10: Finansposter

Beløp i 1000 NOK 2014 2013

Finansinntekter:

Renteinntekt 125 186

Annen finansinntekter 2 243 0

Sum finansinntekter 2 368 186

Finanskostnader:

Rentekostnad -25 -20

Andre finanskostnader -212 -90

Sum finanskostnader -237 -110

Note 11: Skatt

Årets skattekostnad består av:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Betalbar skatt 0 –

Endring i utsatt skatt -630 -53

Sum skattekostnad -630 -53

På grunn av flere år med driftsmessige og skattemessige underskudd så 
balansefører ikke selskapet utsatte skattefordeler.

Skatteeffekt av midlertidige forskjeller er vist i følgende tabell:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Driftsmidler/immaterielle eiendeler 297 393

Fordringer 0 0

Regnskapsmessige avsetninger 8 26

Immaterielle eiendeler ved oppkjøp -6 081 -6 273

Fremførbart underskudd 40 495 35 125

Sum 34 719 29 271

Følgende tabell viser en avstemming mellom forventet skatt basert på resultat 
før skatt og nominell skattesats og faktisk skattekostnad/(inntekt):

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Resultat før skatt -21 851 387

Nominell skattesats 27 % 28 %

Forventet skattekostnad (inntekt) -5 900 108

Skatteeffekt av ikke-fratrekksberettigede kostnader 163 6

Skatteeffekt av skattefunn -544 -334

Skattefri gevinst 0 -3 328

Skatteeffekt av resultat tilknyttet selskap 0 199

Skatteeffekt av utenlandske skatterater 972 -11

Endring av ikke-balanseførte utsatt skattefordel 4 708 3 411

Transaksjonskostnader ført mot egenkapitalen -58 -129

Annet 29 25

Årets skattekostnad/(inntekt) -630 -53

Effektiv skatteprosent -3 % 14 % 

Note 12: resultat per aksje

Ordinært resultat pr aksje er beregnet ved å dele årsresultatet på det vektede 
gjennomsnittet antall utestående ordinære aksjer gjennom året fratrukket 
egne aksjer
 

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Årsresultat -21 221 440
Vektet gjennomsnittlig antall ordinære utestående aksjer 12 446 8 535
Utvanning: 
Opsjoner/tegningsretter 0 885
Vektet gjennomsnittlig antall utvannede akjser 12 446 9 420

Ordinært resultat per aksje -1,70 0,05

Utvannet resutltat per aksje -1,70 0,05
 

Se note 19.
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k2 som forventes å være fullført i 2 eller 3 kvartal 2015. Det genereres derfor 
ikke kontantstrømmer fra produktet enda. Gjenvinnbart beløp for den 
kontantgenererende enheten er estimert basert på beregning av bruksverdi. 
Bruksverdi er beregnet basert på estimerte før-skatt kontantstrømmer fra drif-
ten (EBITDA) som er utarbeidet av konsernets ledelse, korrigert for investerin-
ger og endring i arbeidskapital. De er basert på forutsetningene lagt til grunn 
ved oppkjøpet av virksomheten i desember 2014, men vurdert for eventuell 
endringer skjedd i løpet av 2014 som påvirker Gruppens forventinger. Kon-
tantstrømestimatene dekker en femårsperiode i tillegg til en terminalverdi der 
en har lagt til grunn en vekstrate på null.

Kontantstrømmer som er lagt til grunn er basert på 2015 budsjetter.  De vik-
tigste forutsetningene ledelsen har lagt til grunn ved fastsettelse av estimater:

Gruppen forventer at salget av syntetisk K2 starter å bidra til salginnteker i 
andre halvpart av 2015 men at det først vil bidra vesentlig til salgsinntekter i 
2016. Vekst i salgsinntekter er forventet å være mellom 25-30% for perioden 
2017-2019. Forventet varekost i prosent av salgsinntekter forventes å være ca 
30%. Kontantstrømestimatet inkluderer også vesentlige R&D kostnader for å 
utvikle syntetisk K2 som farmasøytiske produkter.

Det er brukt en diskonteringsrate på 20 %. 

Note 14:  varige driftsmidler

Beløp i 1000 NOK Datautstyr Lab utstyr
Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost:

Anskaffelseskost 01.01.13 32 0 32

Tilgang 0 0 0

Tilgang virksomhetsoppkjøp 639 639

Avgang 0 0 0

Valutakursendringer 5 5

Anskaffelseskost 31.12.13 32 644 676

Tilgang 0 776 776

Tilgang virksomhetsoppkjøp 0 0 0

Avgang 0 -1 434 -1 434

Valutakursendringer 0 14 14

Anskaffelseskost 31.12.2014 32 0 32

Beløp i 1000 NOK Data-utstyr Labutstyr
Sum varige 
driftsmidler

Akkumulerte avskrivninger:

Akkumulerte nedskrivninger 01.01.13 10 0 10

Årets avskrivninger 7 0 7

Avgang 0 0 0

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.13 17 0 17

Årets avskrivninger 6 0 6

Avgang 0 0 0

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.14 23 0 23

Balanseført verdi pr. 31.12.14 9 0 9

Balanseført verdi pr. 31.12.13 15 644 659

Balanseført verdi pr. 01.01.13 22 22

Note 13: Immaterialle eiendeler

Beløp i NOK 1000
Good-

will

Kjøpt 
tekno-

logi

Kjøpte  
rettig-
heter

Paten-
ter

Sum  
immateriel-
le eiendeler

Anskaffelseskost:

Anskaffelseskost 01.01.13 0 0 1 099 1 798 2 897

Tilgang 0 0 0

Tilgang ved virksomhetsoppkjøp 6 271 50 165 50 165

Avgang 0 0 0 0

Valutakurs endringer 55 441 441

Anskaffelseskost 31.12.13 6 326 50 606 1 099 1 798 53 503

Tilgang 0 0 0 - 0

Tilgang ved virksomhetsoppkjøp 0 0 0 0 0

Avgang 0 0 0 0 0

Valutakurs endringer 493 3 948 0 0 3 948

Anskaffelseskost 31.12.14 6 819 54 554 1 099 1 798 57 451

Akkumulerte avskrivninger:

Akkumulert amortisering og 
verdifall 01.01.2013 0 0 73 941 1 014

Årets amortiseringer og verdifall 0 423 220 212 855

Avgang 0 0 0 0 0

Valutakursendringer -2 -2

Akkumulert amortiseringer og 
verdifall 31.12.2013 0 421 293 1 153 1 867

Årets amortisering og verdifall 0 5 044 220 212 5 476

Avgang 0 0 0 0 0

Valutakursendringer 0 445 0 445

Akkumulerte amortiseringer 
og verdifall 31.12.2014 0 5 910 513 1 365 7 788

Balanseført verdi pr. 31.12.14 6 819 48 644 586 433 49 663

Balanseført verdi pr. 31.12.13 6 326 50 185 806 645 51 636

Balanseført verdi pr. 01.01.13 0 0 1 026 857 1 883

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den 
økonomiske levetiden er beregnet til:   

Patent 1 10 år

Patent 2+3 11 år

Patent 4 (kjøpt) 2,5 år

Kjøpt syntetisk K2 teknologi  10 år (patentsøknader under behandling)

Selskapet har benyttet seg av vanlige vurderinger rundt varigheten av et 
patent. Normalt er et patents levetid anslått til å være 15 år fra det tidspunkt 
et patent blir registrert, og for kjøpte patenter i 2006 er gjenstående levetid da 
vurdert til å være 10 og 11 år. Patent kjøpt i desember 2012 avskrives over rest 
levetid 2,5 år. Dette er også lagt til grunn for avskrivninger. Se forøvrig note 4.

Årlig nedskrivningstest
Goodwill og immaterielle eiendeler knyttet til kjøpet av Vitasynth i 2013 og 
relatert syntetisk K2 prosess teknologi har blitt blitt testet for impairment pr 
31.12.2014. Det arbeides fortsatt med å oppskalere produksjonen av syntetisk 
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Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 

Datautstyr lineært 3 år

Inventar lineært 5 år
 
Lab. utstyret er ikke tatt i bruk ennå.

Note 15: Datterselskaper

Beløp i 1000 NOK Eierandel

NattoPharma USA, Inc., Metcuchen, NJ, USA 100 %

Nattopharma R&D Limited, Nicosia, Kypros 100 %

Note 16: Varelager 
 

Beløp i 1000 NOK 2014 2013

Ferdigvarelager 5 085 619

Sum 5 085 619

Varelageret er ført til laveste av kost og netto realisasjonsverdi.

Note 17: kundefordringer og andre kortsiktige 
fordringer

Fordringer 2014 2013

Kundefordringer 11 194 5 465

Merverdiavgift, Skattefunn etc. 2 179 1 459

Forskuddsbetalinger 524 1 047

Andre fordringer/emisjonskostnader 179 –

Sum kundefordringer og andre fordringer 14 076 7 971

For redegjørelse av NattoPharma’s kredittrisiko og håndtering av denne, se 
note 20 – Finansiell markedsrisiko. 

Note 18: Bankinnskudd

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember 2014 var skatte-
trekkmidler på NOK 201 tusen og depositum på NOK 50 tusen som sikkerhet 
for tollgaranti. Tilsvarende i 2013 utgjorde skattetrekkmidler NOK 187 tusen 
og depositum NOK 676 tusen. DNB har stillet sikkerhet for husleie for leie av 
selskapets kontorer på Lysaker Torg 5, Lysaker og tollgaranti på totalt NOK 676 
tusen som er sikret med pant i selskapets foliokonto/kontantbeholdning. Etter 
tilbakelevering av lokalene på Lysaker Torg 5 til gårdeier etter avsluttet leiefor-
hold 30. november 2013 er husleiegarantien slettet og garantien opphørt pr. 
februar 2014.

Note 19: Aksjekapital 
 
Aksjekapitalen består av: 

Antall aksjer Pålydende Aksjekapital

Antall utestående  
aksjer 01.01.2013

7 609 156 3 22 827 468

Emisjoner 2013 533 000 3 1 599 000

Innløsning ansatte opsjoner 255 000 3 765 000

Innløsning tegningsretter 1 305 753 3 3 917 259

Antall utestående aksjer 
31.12.2013

9 702 909 3 29 108 727

Emisjoner 2014 3 274 683 3 9 824 049

Innløsning ansatte opsjoner 30 000 3 90 000

Innløsning tegningsretter 560 913 3 1 682 739

Sum antall askjer ute-stående pr. 
31.12.2014

13 568 505 3 40 705 515

Følgende aksjekapitalutvidelser registrert i Foretaksregisteret i 2014;

1.) En emisjon på MNOK 34,5 brutto inkl. overkurs på MNOK 27,5 som ble 
registrert 11. februar 2014 ved utstedelse av 2 336 000 nye aksjer hver på-
lydende NOK 3 og med en tegningskurs på NOK 14,75 pr. aksje for betaling 
av resterende del av NattoPharma R&D Ltd. Kypros (Vitasynth Ltd, Cyprus).

 
2.) En emisjon på MNOK 4,4 brutto inkl. overkurs på MNOK 2,5 som ble regis-

trert i Foretaksregisteret i Brønnøysund 8. mai 2014 fordelt på nytegning av 
560 913 aksjer hver pålydende NOK 3 og med en tegningskurs NOK 7,5 pr. 
aksje ved konvertering av samme antall tegningsretter, og en  kapitalutvi-
delse ved tegning av 20 000 aksjer til kurs NOK 8 pr aksje ved innløsning av 
tildelte opsjoner vedtatt i generalforsamling 27. juni 2013.

3.) En emisjon på MNOK 13,2 inkl. overkurs MNOK 10,4 registrert 11. septem-
ber 2014 fordelt på 938 683 aksjer til tegningskurs NOK 14 per aksje hver 
pålydende NOK 3 og en  kapitalutvidelse ved tegning av 10 000 aksjer til 
kurs NOK 8 pr. aksje ved innløsning av tildelte opsjoner vedtatt i general-
forsamling 27. juni 2013.

Aksjekapitalen pr. 31. desember 2014 er NOK 40 705 515 fordelt på 13 568 505 
aksjer, hver pålydende NOK 3,-

Selskapets aksjer er ikke inndelt i aksjeklasser.  Alle aksjene har lik rett til 
utbytte og lik stemmerett.

Note 20: annen kortsiktig gjeld

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Gjeld vedrørende virksomhetsoppkjøp 0 1 467

Avsatte kostnader 1 091 857

Annen kortsiktig gjeld 29 29

Sum annen kortsiktig gjeld 1 120 2 353
 
 
Note 21: Finansiell risiko

Konsern er eksponert for markedsrisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko, valutari-
siko og risiko knyttet til rentenivået.

Markedsrisiko
Selskapets patentsituasjon tilsier at kun NattoPharma og de kunder som 
kjøper produkter fra NattoPharma har rett til å hevde at MK-7, som er et 
vitamin K2, inntatt i matvarer eller som kosttilskudd har positive helseeffekter 
for hjerte og blodåresystemet. Dette gjelder både for Europa og USA. MK-7 
markedsføres gjennom vårt merkenavn MenaQ7. Risikoen er at konkurrenter 
med lavere kostnadsbase tilbyr produkter til vesentlig lavere priser.

Selskapet har vurdert at verdien av selskapets IPR portefølje ikke er grunnlag 
for å måtte nedskrives utover normal nedskrivningstakt, se note 13. 

Likviditetsrisiko
For å imøtekomme kapitalbehovet og å styrke selskapets egenkapital, har 
selskapet gjennomført 3 kapitalutvidelser i 2014 med totalt MNOK 45 som 
har medført en økning av aksjekapitalen med MNOK 11,6 ved utstedelse av 3 
865 596 aksjer hver pålydende NOK 3. Selskapets egenkapital pr. 31.12.2014 er 
MNOK 75,7 mot MNOK 76,4 pr 31.12.2013.
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Kapitalforvaltning
Formålet med konsernets kapitalstyring er å opprettholde finansiering til å 
møte kontantstrøm til drift og løpende forpliktelser.

Note 22: Ikke balanseførte forpliktelser

Operasjonelle leieavtaler
Operasjonelle leieavtaler består primært av leiekontrakt av kontorlokaler 
på Høvik som ble inngått i 2012 og som utløper 31.12.2016. Leieprisen blir 
oppjustert med konsumprisindeksen årlig.

Selskapet resultatførte NOK 331 tusen i leiekostnader i 2014 og NOK 395 tusen 
i leiekostnader i 2013.

Spesifikasjon av kontraktsfestede leieforpliktelser:

2 014 2 013

Ikke mer enn ett år 288 283

Mer enn ett år men ikke emr enn fem år 288 566

Sum 576 849

Note 23: aksjonærinformasjon

Oversikt over 20 største aksjonærene pr 31.12.13:

Aksjer
31.12.08

Eierandel/
stemmeandel

Novel Nutrition Network Ltd, Cyprus (4) 2 136 000 15,74 %

Svenska Handelsbanken Stockholm 1 638 430 12,08 %

Skandinaviska Enskilda Banken 1 500 877 11,06 %

KG Investment Comp AS 1 021 705 7,53 %

Institusjonen Fritt Ord 631 936 4,66 %

Pro AS 536 504 3,95 %

Avanza Bank AS, Meglerkto 487 493 3,59 %

Nicoline Invest AS 317 571 2,34 %

MP Pensjon 313 647 2,31 %

Bohan & Co AS (1) 312 027 2,30 %

Nielsen, Trygve 266 100 1,96 %

Nxt Capital Ltd (1) 200 000 1,47 %

Eng AS (3) 190 462 1,40 %

Citibank N.A. 187 060 1,38 %

Bjerkenes Holding, Jan Fredrik Bjerkenes 182 578 1,35 %

Hovde, Reidar 163 540 1,21 %

Nordnet Bank AB 149 390 1,10 %

Gjersvik, Anne-Britt Sander 115 000 0,85 %

Nordnet Pensjonsforsikring 114 626 0,84 %

Bjordal, Frank Erikstad (2) 95 000 0,70 %

Øvrige aksjonærer 3 008 559 22,17 %

Sum aksjer 13 568 505 100,00 %

(1) Aksjer kontrollert av styrets formann Frode Marc Bohan.
(2) Aksjer eid av styremedlem Frank Erikstad Bjordal
(3) Aksjer eid av Hogne vik, Adm. dir.
(4) Aksjer kontrollert av Piotr Jandziak

Følgende tabell viser forfall av finansielle forpliktelser: 

Beløp i  
NOK 1000 Leverandørgjeld Annen 

finansiell gjeld Sum

0–6 måneder 5 394 1 091 6 485

6–12 måneder 0 0 0

1–5 år 0 0 0

Sum 5 394 1 091 6 485

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risiko for tap om en kunde eller annen motpart ikke klarer å 
oppfylle sine kontraktuelle forpliktelser som har oppstått gjennom salg av 
produkter. 

Balanseført verdi av finansielle eiendeler representerer maksimal kredittekspo-
nering. Maksimal eksponering for kredittrisiko på balansedagen var kunde-
fordringer på NOK 11 333 tusen i 2014 mot NOK 5 465 tusen i 2013. 

Aldersfordelte kundefordringer: 

Beløp i  
1000 NOK

Saldo
1-30 

dager
31-60 
dager

61-90 
dager

Eldre
Agio/ 

disagio

Total sum 11 194 6 774 1 648 116 229 133

Valutarisiko og sensitivitet
Selskapet har betydelig salgsinntekter nominert i utenlandsk valuta med 
tilhørende kundefordringer i samme valuta (se geografisk informasjon i note 
4 Segmenter). Valutabalansene knyttet til fordringer er begrenset fordi vare-
kjøpene er i samme utenlandske valuta og at kundene i stor grad betaler ved 
levering eller senest etter 30 dager. 

Konsernet opererer internasjonalt og er utsatt for valutarisiko, hovedsakelig 
i forhold til USD, Zloty og EURO. Valutarisiko oppstår i forbindelse med kjøp 
og salg av varer og tjenester.  Risiko vurderes som akseptabel og det er ikke 
gjort valutasikringstiltak. Varekjøpene faktureres i EURO og USD og tilsvarende 
faktureres varesalg i EURO og USD.  

Effekten av en endring på 10 % i valutakurser pr. 31.12.2014 ved omregning 
av finansielle eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta ville ikke hatt en vesentlig 
effekt på resultatet.

Renterisiko og rentesensitivitet
Konsernet er eksponert for renterisiko på plasseringer i pengeposter med 
flytende rente. Overskuddslikviditeten er plassert i bank.

Virkelig verdi og kategorier av finansielle instrumenter
Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, 
leverandørgjeld og andre kortsiktige finansielle instrumenter er tilnærmet lik 
virkelig verdi på grunn av kort tid til forfall.

Beløp i 1000 NOK

2014 2013

Balanseført 
verdi

Virkelig
verdi

Balanseført 
verdi

Virkelig
verdi

Fordring målt til amortisert kost 11 373 11 373 5 465 5 465

Kontanter og kontantekvivalenter 13 101 13 101 21 918 21 918

Sum 24 474 24 474 27 383 27 383

Finansiell gjeld målt til amortisert kost

Leverandørgjeld 5 394 5 394 3 342 3 342

Annen kortsiktig gjeld 1 091 1 091 1 811 1 811

Sum 6 485 6 485 5 153 5 153

28 Årsrapport 2014 – NattoPharma ASA 



bidrar til den langsiktige verdiskapningen i Selskapet. Det er avgjørende at 
selskapet kan tilby konkurransedyktige betingelser for å kunne tiltrekke seg 
personer med de egenskaper og den kompetanse som er nødvendig for å 
underbygge den strategiske utviklingen av selskapet, nasjonalt så vel som 
internasjonalt.

Selskapet har følgende ledergruppe:
Frode Bohan, Arb. styreformann.
Hogne Vik, Daglig leder
Erik Tjørstad, Finansdir (*)
Daniel Rosenbaum, COO
Eric Anderson, Sr. VP Global Sales & Marketing
Käthe Eva Bleken, VP Sales & Marketing Europe
Anne Bjørnebye Vik, (fra 1. desember 2013) Dir. Regulatory Affairs.
Piotr Jandziak, Production Manager
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a), jfr. § 5-6 tredje ledd skal generalfor-
samlingen behandle styrets retningslinjer for avlønning for det kommende år:

Fast lønn pr i dag:  
Styret har ikke vedtatt en øvre eller nedre grense for lønn til ledergruppen, 
utover de prinsipper som er definert ovenfor:

Fast årslønn per i dag er;

Navn Valuta Beløp

Hogne Vik NOK 600 000

Frode Marc Bohan (1) NOK 720 000

Käthe Eva Bleken NOK 700 000

Anne Bjørneby Vik NOK 637 500

Daniel Rosenbaum USD 225 000

Eric Anderson USD 225 000

Kath Quackenbush USD 85 000

(1) Styrets formann – kompensasjon for arbeid som ikke dekkes av styreho-
norar

Andre forhold:
Ledergruppen i Norge deltar i en pensjons- og forsikringsordning gjennom 
Storebrand Livsforsikring AS. 

For øvrig gjelder 3 måneders oppsigelsesfrist for ledergruppen, som har stan-
dard arbeidskontrakter og standard betingelser i forbindelse med oppsigelses-
tiden. Det foreligger ingen avtaler om sluttpakker.

Aksjer eid av styremedlemmer og ledende ansatte pr 31.12.13:

Navn Stilling Antall aksjer Eierandel

Frode Marc Bohan  (1) Styrets leder 512 000 3,77 %

Frank Erikstad Bjordal Styremedlem 95 000 0,70 % 

Hogne Vik  (2) Adm. Dir 190 462 1,40 %

Piotr Jandziak  (3) Production Manager 2 136 000 15,74 %

Erik Tjørstad CFO 20 000 0,15 %

Sum 2 953 462 21,76 %

1) Aksjer kontrollert gjennom Bohan & Co. AS og NxT Capital Ltd.
2) Aksjer eid gjennom Eng AS
3) Aksjer kontrollert gjennom Novel Nutrition Network Ltd.

Note 24: transaksjoner med nærstående parter og 
avlønning av ledende ansatte

Ytelser til styret og ledende ansatt for 2013: 

Navn/Stilling Lønn
Andre 
godt-

gjørelser

Pensjons - 
kostnader

Utøvde 
aksje  

opsjoner
Sum

Hogne Vik  
CEO

651 23 41 0 716

Erik Tjørstad (1) 
CFO 

157 0 11 10 178

Anne Bjørnebye Vik 
Dir. Reg. Affairs

500 12 15 0 527

Käthe Bleken 
VP Sales and Marketing Europe

718 20 25 0 763

Frode Mark Bohan 
Styreleder

240 0 8 0 248

Frank Erikstad Bjordal 
Styremedlem

0 2 0 0 2

Daniel Rosenbaum
COO

515 0 0 0 515

Eric Anderson
SVP Global Marketing 

1 814 0 0 0 1 814

Piotr Jandziak (2) 
Production Manager

0 0 0 0 0

Kate Quackenbush
Director of Communications

570 0 0 0 570

Trygve Nilsen
Medlem av valgkomite 0 25 0 0 25
John Gunnar Svela
Medlem av valgkomite 0 20 20
Totalt 5 166 102 100 10 5 377

(1) Erik Tjørstad er fra og med 1. februar 2014 innleid som konsulent/CFO.
(2) Piotr Jandziak er innleid som konsulent/Production Manager fra og 

med 1. desember 2014.

Ytelser til styret og ledende ansatt for 2013: 

Navn/Stilling Lønn
Andre 
godt-

gjørelser

Pensjons - 
kost-nader

Utøvde 
aksje  

opsjoner
Sum

Hogne Vik  
CEO

355 5 56 833 1 249

Erik Tjørstad 
CFO 

798 11 30 0 839

Anne Bjørnebye Vik 
Dir. Reg. Affairs (fra 1.12.13)

20 0 0 20

Camilla Lindberg 
Marketing Manager

477 9 12 0 498

Bertil Andersson 
COO (til 30.04.13)

789 9 18 0 816

Käthe Bleken 
VP Sales and Marketing Europe

721 9 25 0 755

Frode Mark Bohan 
Styreleder

0 0 0 833 833

Frank Erikstad Bjordal 
Styremedlem

0 0 0 833 833

John Gunnar Svela 
Medlem av valgkomiteen

20 0 0 0 20

Trygve Nielsen
Leder av valgkomiteen

10 0 0 0 10

Totalt 3 190 43 141 2 499 5 873

Styret i Selskapet er ansvarlig for å bestemme avlønningen til administrerende 
direktør, og administrerende direktør er i samråd med styret igjen ansvarlig for 
å bestemme avlønningen av de ledende ansatte. Ved definering av kriteriene 
som ligger til grunn for retningslinjene for lønnsfastsettelsen er det underlig-
gende prinsippet at den totale lønnspakken skal reflektere det ansvaret og de 
oppgavene som ligger hos den enkelte i ledergruppen, samt at den ansatte 
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Følgende incentivprogram ble vedtatt på ordinær generalforsamling  
2012 med løpetid 2 år;

Hogne Vik 85 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje (1)
Erik Tjørstad 20 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje (2)
Käthe Eva Bleken 20 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje (3)
Camilla Marie Lindberg   20 000 opsjoner til en tegningskurs NOK 8/aksje (4)
(1) innløst pr. 2. mai 2013
(2) erklært innløst pr. 14. april 2014
(3) ikke innløst innen fristen
(4) 10 000 aksjer erklær innløst mai 2014.

Transaksjoner med nærstående parter

Selskap/stilling Nærstående part Transaksjonsbeløp

Nutricon Sp. z o. o. Frode Bohan 236 561

Eqology AS Frode Bohan/Frank Bjordal 49 615

ImmunoPharma AS Hogne Vik/Frode Bohan 120 000

EuroPharma Alliance Sp Zoo, Polen Piotr Jandziak 5 300 000

Seminarium Piotr Jandziak SKA Piotr Jandziak 82 087

Nærmere beskrivelse:

1.  Selskaper kjøper tjenester fra det polske selskapet NutriCon Sp. z.o.o. 
vedrørende markedsmateriell og web-tjenester i tillegg til reise- og andre 
kostnader relatert til Frode Bohan, som er aksjonær og styremedlem i så 
vel NattoPharma ASA som NutriCon Sp. z.o.o. Kostnader pr. 1. halvår 2014 
utgjør NOK 236 561,48. Dette er et avsluttet forhold pr. 30.06.2014.

2.  Eqology.no AS har levert tjenester til NattoPharma i 1. halvår 2014 for NOK 
41 610. Frank Bjordal er daglig leder i Eqology AS og styremedlem i NattoP-
harma ASA mens Frode Bohan er styreleder i begge selskapene. Forholdet 
er avsluttet pr. 30.06.2014.

3.  ImmunoPharma AS har levert grafiske tjenester gjennom Henning Fjøs. 
Hogne Vik er aksjonær i ImmunoPharma AS og NattoPharma ASA, samt 
daglig leder i begge selskapene, Frode Bohan er styreformann i begge 
selskapene. Forholdet til ImmunoPharma AS er avsluttet pr. 30.06.2014.

4.  EuroPharma Alliance Sp zoo, Polen (EPA) og NattoPharma har hatt et lang-
varig forretningssamarbeid innen salg og distribusjon av vitamin K2. Piotr 
Jandziak er Adm. Dir i både EPA og Vitasynth SP zoo, som er 100 % eid av 
NattoPharma’s datterselskap NattoPharma R&D Ltd. Kypros.

5.  I siste kvartal 2014 ble Seminarium Piotr Jandziak SKA engasjert i pro-
duksjonen av selskapet nye syntetiske vitamin K2 produkt Pure. Piotr 
Jandziak er Adm. Dir i både EPA og Vitasynth SP zoo, som er 100 % eid av 
NattoPharma’s datterselskap NattoPharma R&D Ltd. Kypros og fra 1. de-
sember 2014 fungerer Piotr Jandziak i stillingen som Production Manager i 
NattoPharma.

Note 25: Forutsetning om fortsatt drift

Styret viser til at selskapets balanse viser en positiv egenkapital på NOK 75,7 
millioner pr. 31. desember 2014. Styret gjennomfører en kapitalutvidelse våren 
2015 på inntil NOK 50 millioner som ytterliggere vil styrke selskapets egenka-
pital. Regnskapet for 2014 avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

Note 26: Hendelser etter balansedagen

Emisjon/Kapitalutvidelse
I børsmelding datert 9. april 2015 offentliggjorde styret i NattoPharma at det 
er fattet beslutning om å øke aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 10 714 
286 gjennom utstedelse av inntil 3 571 429 nye aksjer. Økningen i aksjekapital 
vil skje gjennom to kapitalforhøyelser, en fortrinnsrettsemisjon for å hente et 
bruttoproveny på mellom MNOK 20 – MNOK 25 (Fortrinnsrettsemisjon) og 

en emisjon rettet mot allmennheten i Sverige for å hente et bruttoproveny på 
mellom MNOK 20 – MNOK 25 (Offentlige Emisjonen). Minimumsprovenyet 
i Fortrinnsrettsemisjonen (dvs. MNOK 20 gjennom tegning av 1 428 571 nye 
aksjer) er garantert tegnet av et garantikonsortium bestående av enkelte 
eksisterende aksjonærer. Garantistene mottar ikke garantiprovisjon. Tegnings-
kursen i begge emisjonene er NOK 14 og pålydende er NOK 3/aksje. 

Bakgrunnen for de to emisjonene er at selskapet ønsker å styrke arbeidska-
pitalen og øke aksjonærmassen i forbindelse med notering på NASDAQ First 
North. Selskapets arbeidskapitalbehov er knyttet til ferdigstilling av pharma 
dokumentasjon før partnersøk for lisensiering, oppbygging av varelager av 
MenaQ7 PURE og økt markedsføringsaktivitet.

Den Offentlige Emisjonen vil bidra til å øke Selskapets aksjonærbase. I for-
bindelse med Selskapets ventede sekundærnotering på NASDAQ First North 
(”First North”) i Stockholm, må Selskapet ha minimum 300 aksjonærer som 
holder aksjer for minst EUR 500. Selskapet forventer at det vil nå dette kravet 
etter gjennomføring av den Offentlige Emisjonen. 

Novel Food Godkjenning
Onsdag 15. april 2015 publiserte selskapet at det er mottatt skriftlig informa-
sjon om at MenaQ7 PURE har fått Novel Food godkjenning av EFSA, matsik-
kerhetsmyndigheten i EU.  Denne informasjonen ble mottatt etter frigivelsen 
av emisjonsprospektet til NattoPharma som ble offentlig 13. april 2015. Novel 
Food godkjenningen er gode nyheter for selskapet og av vesentlig betydning 
for salget og markedsføringen av MenaQ7 PURE i Europa. Ved å tilby MenaQ7 
PURE til kunder i Europa vil NattoPharma ytterligere styrke konkurransefortrin-
net innenfor vitamin K2-segmentet.  

MenaQ7 PURE er et K2 vitamin av høy kvalitet som produseres kostnadseffek-
tivt.  Dette produktet vil være et godt førstevalg som vitamin K2 ingrediens for 
produsenter av vitaminer, kosttilskudd og «helsekost»; de kundene NattoP-
harma har som krever lave produkt-tilvirke-kostnader (cost of goods), og som 
samtidig står for omsetning av store volumer slike produkter. NattoPharma 
mener at selskapets største potensial for vekst og økte inntekter er at MenaQ7 
PURE legges inn i allerede eksisterende vitamin- og helse-produkter, eller ved 
at det utvikles nye produktlinjer for vitamin K2.

Samarbeid med Hofseth BioCare
Den 25. februar 2015 meddelte NattoPharma ASA og Hofseth BioCare ASA at 
de siden 2014 har samarbeidet for å utvikle et unikt produkt som kombine-
rer Hofseth Biocare OmeGO T-merket olje fra laks og NattoPharmas MeaQ7 
merkevare Vitamin K2 ingrediens. OmeGO T er dokumentert som en co-aktive 
transportolje for vitamin K2. Produktet ble
lansert på Natural Products Expo West i Anaheim, 5. mars 2015, der potensielle 
kunder ble presentert det innovative produktet som kombinerer to kliniske 
dokumenterte ingredienser som begge bidrar til å holde arteriene elastiske 
med god fysiologi. Ved å kombinere disse to proprietære ingredienser med 
dokumentert effekt på human hjerte-kar helse vil markedet tilbys et produkt 
som gir grunnleggende ernæring og spesifikke positive helseeffekter for 
hjertet og blodårene. 

Kortsiktig lån NOK 5 mill.
27. mars 2015 tok selskapet opp et gjeldsbrevlån på MNOK 5 fra Eng AS, eid av 
Hogne Vik, adm. dir. for å finansiere oppskalering av produksjonen av syntetisk 
vitamin K2. Lånets løpetid er frem til 27. mai 2015 og med en rente på 10 % 
p.a. samt et etableringsgebyr på 1 %.

Kortsiktig lån til EuroPharma Alliance Sp. z.o.o. Euro 450 000
Det er i april 2015 ytet gjeldsbrevlån til EuroPharma Alliance Sp. z.o.o., Polen 
på Euro 450 000 med løpetid frem til 16. oktober 2015 med en rente på 2 % 
p.a. for finansiering av oppskalering av produksjon av syntetisk vitamin K2 og 
FoU program i Polen.
  
Utover dette og det som fremgår av årsregnskapet er styret ikke kjent med 
forhold av vesentlig betydning for selskapets stilling.
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NattoPharma ASA
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NattoPharma ASA
Beløp i 1000 NOK 2014 2013

Resultat for perioden -10 264,00 2 481,00

Andre inntekter og kostnader ført mot egenkapitalen 0 0
Totalresultat for perioden -10 264 2 481

Resultat tilordnet selskapets aksjonærer -10 264,00 2 481,00

NattoPharma ASA

Beløp i 1000 NOK Noter 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER

Salgsinntekt 5 24 257 16 755

Annen driftsinntekt 117 –

SUM DRIFTSINNTEKTER 24 374 16 755

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad -17 620 -10 430

Lønnskostnader 6,7 -4 097 -4 263

Avskrivninger på driftsmidler og immaterielle eiendeler 13 ,14 -438 -438

Annen driftskostnad 8 -14 961 -10 400

SUM DRIFTSKOSTNADER -37 116 -25 531

DRIFTSRESULTAT -12 742 -8 776

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
Gevinst på tilknyttet selskap 9 0 11 175

Renteinntekter 10 235 186

Andre finansinntekter 10 2 243 –

Rentekostnader 10 – –

Andre finanskostnader 10 – -104

NETTO FINANSPOSTER 2 478 11 257

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT -10 264 2 481

Skattekostnad på ordinært resultat 11 0 0

PERIODENS RESULTAT -10 264 2 481

Resultat tilordnet selskapets aksjonærer: -10 264 2 481

Resultat per aksje 12 -0,82 0,29

Utvannet resultat per aksje 12 -0,82 0,26

Resultatregnskap 

Oppstilling totalresultat
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NattoPharma ASA

Beløp i 1000 NOK Noter 31.12.14 31.12.13

ANLEGGSMIDLER

IMMATERIELLE EIENDELER

Andre immaterielle eiendeler 4,13  1 019  1 451 

SUM IMMATERIELLE EIENDELER  1 019  1 451 

VARIGE DRIFTSMIDLER

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 4,14  9  15 

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER  9  15 

FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 15  54 466  53 376 

SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER  54 466  53 376 

SUM ANLEGGSMIDLER  55 494  58 842 

OMLØPSMIDLER

Varelager 16  1 982  255 

Kundefordringer og andre fordringer 17  22 294  7 785 

Bankinnskudd, kontanter 18  10 737  21 169 

SUM OMLØPSMIDLER  35 013  29 209 

SUM EIENDELER  90 507  84 051 

Balanse – Eiendeler
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NattoPharma ASA

Beløp i 1000 NOK 31.12.14 31.12.13

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL

Aksjekapital 19  40 706  29 109 

Overkurs 19  78 737  38 502 

Ikke registrert kapitalforhøyelse 4, 19  -  34 456 

SUM INNSKUTT EGENKAPITAL  119 443  102 067 

OPPTJENT EGENKAPITAL

Akkumulert tap -34 331 -24 067

SUM EGENKAPITAL 85 112 78 000

LANGSIKTIG GJELD

Langsiktig gjeld 29 59

Utsatt skatt 4,11 0 0

SUM LANGSIKTIG GJELD 29 59

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 4 333 3 000

Skyldig offentlige avgifter, etc. 411 662

Annen kortsiktig gjeld 20 622 2 330

SUM KORTSIKTIG GJELD 5 366 5 992

SUM GJELD 5 395 6 051

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 90 507 84 051

Balanse – Egenkapital og gjeld

Høvik, 30. april 2015.

Frode Bohan 
Styreformann

Frank Bjordal 
Styremedlem

Katarzyna Zdzislaw Maresz 
Styremedlem

Hogne Vik 
Daglig leder
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Kontantstrømsoppstilling

Noter NattoPharma ASA

Beløp i 1000 NOK 2014
01.01 – 31.12

2013
01.01 – 31.12

DRIFTSAKTIVITETER

 Resultat før skatt -10 264 2 481

 Avskrivninger og amortisering 13,14 438 438

 Renteamortisering 0 23

 Gevinst tilknyttet selskap 4,9 0 -11 175

 Aksjebasert avlønning 0 0

Endringer i eiendeler og gjeld:

Kundefordringer og andre fordringer -14 509 -4 722

Leverandørgjeld 1 333 -1 235

Andre kortsiktige fordringer og gjeld -3 716 -1 864

NETTO KONTANTSTRØM FRA DRIFTSAKTIVITETER -26 718 -16 054

INVESTERINGSAKTIVITETER

Investering i datterselskap 4 -1 090 -1 784

Investering i tilknyttet selskap 4,9 – -4 507

NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER -1 090 -6 291

FINANSIERINGSAKTIVITETER

Innbetaling ved utstedelse av aksjer 19 17 376 21 890

Transaksjonskostnader ved konvertering av gjeld 0 0

Opptak av kortsiktige lån 0 0

Nedbetaling av kortsiktige lån 0 -590

NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER 17 376 21 300

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -10 432 -1 045

Effekt av valutaendringer 0 0

Kontanter og kontantekvivalenter 1.1 18 21 169 22 214

KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER 31.12. 18 10 737 21 169

Betalte renter 0
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NattoPharma ASA Aksje- 
kapital Overkurs

 Ikke registrert 
kapital- 

forhøyelse 

Akkumulert 
underskudd Sum EK

Egenkapital 01.01.2013 22 827 22 894 0 -26 548 19 173

Totalt resultat for perioden 0 0 0 2 481 2 481

Emisjon 6 282 16 070 0 0 22 352

Ikke-registrert emisjon 34 456 34 456

Transaksjonskostnader -462 0 0 -462

Egenkapital 31.12.2013 29 109 38 502 34 456 -24 067 78 000

Egenkapital 01.01.2014 29 109 38 502 34 456 -24 067 78 000

Totalt resultat for perioden 0 0 0 -10 264 -10 264
Emisjon- utstedelse av vederlag ved  
oppkjøp 7 008 27 448 -34 456 0 0

Emisjoner 4 589 13 000 17 589

Transaksjonskostnader -213 0 -213

Egenkapital 31.12.2014 40 706 78 737 0 -34 331 85 112

Endring i selskapets egenkapital
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Noter til regnskapet og balansen
Note 5: Driftssegmenter
Selskapet har to driftssegmenter, henholdsvis kosttilskudd og pharma. 
Selskapets virksomhet er konsentrert rundt kjøp og salg av Vitamin K2, samt 
forskning og utvikling innen samme område som er selskapets driftssegment. 

2014

Beløp i 1000 NOK Pharma
Kost- 

tilskudd
Justeringer/elimi-

neringer
Konsolidert

Salgsinntekter eksternt 0 13 647 13 647

Salgsinntekter datterselskaper 10 610 10 610

Andre inntekter 117 117

Vare, lønns- og andre kostnader -11 239 -25 439 -36 678

Segmentresultat -11 239 -1 065 0 -12 304

Avskrivninger og amortiseringer -438 -438

2013

Beløp i 1000 NOK Pharma
Kost- 

tilskudd
Justeringer/

elimineringer
Konsolidert

Salgsinntekter eksternt 0 16 096 16 096

Salgsinntekter datterselskaper 659 659

Vare, lønns- og andre kostnader -8 064 -17 029 -25 093

Segmentresultat -8 064 -274 0 -8 338

Avskrivninger og amortiseringer -438 -438

Følgene tabell avstemmer segment resultat med resultat før skatt:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Segmentresultat -12 304 -8 338

Avskrivninger og amortiseringer -438 -438

Finansinntekter- og kostnader 2 478 82

Gevinst på tilknyttet selskap 0 11 175

Sum -10 264 2 481

I 2014 står selskapets viktigste kunde, EuroPharma Alliance Sp. z.o.o., Polen for 
mer enn 21 % av omsetningen. mot 39 % av omsetningen i 2013 (se note 24 
for nærstående transaksjoner).

Geografisk informasjon

Geografisk fordeling av salgsinntekter:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

USA 7 151 4 187

Europa 16 459 11 888

ROW 647 680

Totalt salg 24 257 16 755

Note 1: Presentasjon av selskapet

Selskapet er et børsnotert allmennaksjeselskap etablert i 2004, og hovedkon-
toret har adresse Kirkeveien 59B, Høvik. Vårt produkt er merkevaren MenaQ7, 
som er basert på en substans Menaquinone-7, det naturlige vitamin K2 samt 
et nytt syntetisk fremstilt produkt som ble kommersialisert fra  2. halvår 2014.

Selskapets aksjer ble tatt opp til notering på Oslo Børs’ liste Oslo Axess pr. 30. 
januar 2008.  

Regnskapet ble vedtatt av styret den 30. april 2015.

Note 2: Sammendrag av de viktigste  
regnskapsprinsippene

Årsregnskapet er avlagt for selskapet for 2014 med sammenligningstall for 
2013 for resultatregnskapet, totalresultatet, kontantstrømoppstilling og end-
ring i egenkapital for selskapet. Disse prinsippene er anvendt konsistent i alle 
perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen.

2.1 Grunnlaget for regnskapsutarbeidelsen   

Selskapsregnskapet til NattoPharma ASA er avlagt i samsvar med EU-godkjen-
te IFRSer og tilhørende fortolkninger, samt de ytterligere norske opplysnings-
krav som følger av regnskapsloven, børsforskrift og børsregler, og som skal 
anvendes pr. 31.12.2014.  Regnskapet er utarbeidet basert på historisk kost, 
med unntak for finansielle derivater som måles til virkelig verdi over resultatet.

Endringer i regnskapsprinsipper på grunn av nye eller endrede standarder er 
utført med tilbakevirkende kraft hvis ikke annet er spesielt bestemt for en ak-
tuell standard. Tilbakevirkende effekt krever at resultater fra tidligere perioder 
og åpningsbalanse for slik periode er omarbeidet.
   

2.2 Datterselskaper
Pr. 31.12.14 har NattoPharma to datterselskaper, NattoPharma USA, Inc. lokali-
sert i USA og NattoPharma R&D Ltd (Vitasynth Ltd) som er registret på Kypros 
og som er morselskap til Vitasynth Sp. z.o.o. registrert i Polen.

Datterselskapene er balanseført til kost i selskapsregnskapet.

Forøvrig vises det til note 2 i konsernregnskapet for selskapets andre viktige 
regnskapsprinsipper.

Note 3: Viktige regnskapsestimater og  
skjønnsmessige vurderinger

Se note 3 i konsernregnskapet

Note 4: Virksomhetsoppkjøp

Se note 4 i konsernregnskapet

Alle beløp er oppgitt i NOK 1000 om ikke annet er angitt.
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Note 6: Lønnskostnader og antall ansatte

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Lønninger 3 460 3 188

Styrehonorar 45 0

Arbeidsgiveravgift 451 891

Pensjonskostnader 151 161

Opsjonskostnader 0 0

Andre ytelser 374 138

Skattefunn -384 -115

Sum 4 097 4 263

Antall årsverk - Norge 5 5

Spesifikasjon av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte er omtalt i note 24.

Pensjonskostnader
Selskapet er pålagt å ha en obligatorisk pensjonsplan i henhold til norsk 
lov om obligatorisk tjenestepensjon (”Lov om obligatorisk tjenestepen-
sjon”). Selskapet har tegnet en innskudds¬pensjonsavtale med Storebrand 
Livsforsikring AS, som går utover kravene i denne loven. Avtalen er basert på 
en premieinnbetaling på 3 % for inntekt mellom 1 G og 6 G (G = 88 370,-) og 
6 % av inntekt mellom 6 G og 12 G. Ordningen inkluderer en uføredekning. I 
tillegg er det avtalt en gruppelivsordning basert på en erstatning tilsvarende 
15 G ved død. I henhold til allmennaksjelovens § 6-16a, har styret utarbeidet 
en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og 
andre ledende ansatte..

Note 7: Aksjebasert avlønning

Det vises til note 7 i konsernregnskapet for informasjon. 
• Volatilitet: 120 %
• Forventet levetid: 2 år
• Aksjepris på tildelingstidspunkt: kr. 8,90
• Risikofri rente: 1,40 %

Personalkostnader:

Beløp i 1000 NOK 2013 2012

Aksjebasert avlønning 0 0

Arbeidsgiveravgift aksjeopsjoner 22 410

Sum 22 410

Note 8: Spesifikasjon av andre driftskostnader

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Leiekostnad 288 334

Forsknings- og utviklingskostnad 3 474 3 584

Offentlig tilskudd -1 616 -1 078

Reisekostnad 955 1 095

Honorarer og andre tjenester 8 741 4 987

Salgs- og reklamekostnad 1 046 384

Annen driftskostnad 2 073 1 094

Sum andre driftskostnader 14 961 10 400

Samlet kostnadsført beløp knyttet til forskning og utvikling for NattoPharma 
ASA utgjør brutto i 2014 NOK 3 474 tusen og i 2013 NOK 3 584 tusen. Det er 
i 2014 regnskapet gjort avsetning for offentlig tilskudd på NOK 2 000 tusen 
(2013: NOK1 193 tusen) hvorav NOK 384 tusen (2013: NOK 115 tusen) er ført 
som reduksjon av lønnskostnader. 

Spesifikasjon av godtgjørelse til revisor:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Lovpålagt revisjon 313 253

Andre attestasjonstjenester 0 19

Skatterådgivning 0 0

Andre tjenester utenfor revisjonen 7 7

Sum honorar til valgt revisor 320 279

Note 9: Tilknyttet selskap

2013:
I mars 2013, kjøpte NattoPharma ASA 34 % av NattoPharma R&D Ltd (Vita-
synth Ltd). I morselskapsregnskapet ble beløpet regnskapsført til kostpris på 
NOK 4,5 millioner. 

Da selskapet kjøpte de resterende 66 % av aksjene i NattoPharma R&D Ltd 
(Vitasynth Ltd), ble den estimerte økningen i virkelig verdi av posten på 34 
% av aksjene NattoPharma R&D Ltd (Vitasynth Ltd) resultatført. Morselskapet 
resultatførte en gevinst på NOK 11,17 millioner 1. desember 2013 da opsjonen 
til å kjøpe de resterende 66 % av aksjene ble innløst. 

Verdsettelsen av selskapets 34 % aksjepost hensyntar at posten ikke er en 
kontrollerende eierandel.

Note 10: Finansposter

Beløp i 1000 NOK 2014 2013

Finansinntekter:

Renteinntekt 235 186

Annen finansinntekter 2 243 0

Sum finansinntekter 2 478 186

Finanskostnader:

Rentekostnad 0 0

Andre finanskostnader 0 -104

Sum finanskostnader 0 -104

Note 11: Skatt

Årets skattekostnad består av:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Betalbar skatt 0 –

Endring i utsatt skatt 0 –

Sum skattekostnad 0 0

På grunn av flere år med driftsmessige og skattemessige underskudd så 
balansefører ikke selskapet utsatte skattefordeler.

Skatteeffekt av midlertidige forskjeller er vist i følgende tabell:

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Driftsmidler/immaterielle eiendeler 297 408

Fordringer 0 0

Regnskapsmessige avsetninger 8 26

Fremførbart underskudd 37 782 34 310

Sum 38 087 34 744
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Følgende tabell viser en avstemming mellom forventet skatt basert på resultat 
før skatt og nominell skattesats og faktisk skattekostnad/(inntekt):

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Resultat før skatt -10 265 2 481

Nominell skattesats 27 % 28 %

Forventet skattekostnad (inntekt) -2 771 695

Skatteeffekt av ikke-fratrekksberettigede kostnader 14 3

Skatteeffekt av skattefrie inntekter -544 -334

Skattefri gevinst 0 -3 129

Skatteeffekt av resultat tilknyttet selskap 0

Endring av ikke-balanseførte utsatt skattefordel 3 359 2 895

Transaksjonskostnader ført mot egenkapitalen -58 -129

Annet 0

Årets skattekostnad/(inntekt) 0 0

Effektiv skatteprosent 0 % 0 % 

Note 12: resultat per aksje

Det henvises til konsernregnskapets note 12. 

Se for øvrig også note 19 «Aksjekapital».

Note 13: Immaterialle eiendeler

Beløp i NOK 1000
Kjøpte  

rettigheter
Patenter

Sum  
immaterielle 

eiendeler

Anskaffelseskost:

Anskaffelseskost 01.01.13 1 099 1 798 2 897

Tilgang 0

Tilgang ved virksomhetsoppkjøp 0

Avgang 0 0

Valutakurs endringer 0

Anskaffelseskost 31.12.13 1 099 1 798 2 897

Tilgang 0 - 0

Tilgang ved virksomhetsoppkjøp 0 0 0

Avgang 0 0 0

Valutakurs endringer 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12.14 1 099 1 798 2 897

Akkumulerte avskrivninger:

Akkumulert amortisering og verdifall 
01.01.2013 73 941 1 014

Årets amortiseringer og verdifall 220 212 432

Avgang 0 0 0

Valutakursendringer 0

Akkumulert amortiseringer og verdifall 
31.12.2013 293 1 153 1 446

Årets amortisering og verdifall 220 212 432

Avgang 0 0 0

Valutakursendringer 0 0

Akkumulerte amortiseringer og verdifall 
31.12.2014 513 1 365 1 878

Balanseført verdi pr. 31.12.14 586 433 1 019

Balanseført verdi pr. 31.12.13 806 645 1 451

Balanseført verdi pr. 01.01.13 1 026 857 1 883

Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle immaterielle eiendeler. Den 
økonomiske levetiden er beregnet til:   

Patent 1 10 år

Patent 2+3 11 år

Patent 4 (kjøpt) 2,5 år

Kjøpt syntetisk K2 teknologi  10 år (patentsøknader under behandling)

Selskapet har benyttet seg av vanlige vurderinger rundt varigheten av et 
patent. Normalt er et patents levetid anslått til å være 15 år fra det tidspunkt 
et patent blir registrert, og for kjøpte patenter i 2006 er gjenstående levetid da 
vurdert til å være 10 og 11 år. Patent kjøpt i desember 2012 avskrives over rest 
levetid 2,5 år. Dette er også lagt til grunn for avskrivninger.

Note 14:  varige driftsmidler

Beløp i 1000 NOK Datautstyr
Sum varige 
driftsmidler

Anskaffelseskost:

Anskaffelseskost 01.01.13 32 32

Tilgang 0 0

Tilgang virksomhetsoppkjøp 0

Avgang 0 0

Valutakursendringer 0

Anskaffelseskost 31.12.13 32 32

Tilgang 0 0

Tilgang virksomhetsoppkjøp 0 0

Avgang 0 0

Valutakursendringer 0 0

Anskaffelseskost 31.12.2014 32 32

Beløp i 1000 NOK Data-utstyr
Sum varige 
driftsmidler

Akkumulerte avskrivninger:

Akkumulerte nedskrivninger 01.01.13 10 10

Årets amortiseringer og verdifall 7 7

Avgang 0 0

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.13 17 17

Årets amortisering og verdifall 6 6

Avgang 0 0

Akkumulerte nedskrivninger 31.12.14 23 23

Balanseført verdi pr. 31.12.14 9 9

Balanseført verdi pr. 31.12.13 15 15

Balanseført verdi pr. 01.01.13 22 22

Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: 

Datautstyr lineært 3 år

Inventar lineært 5 år
 
Lab. utstyret er ikke tatt i bruk ennå.
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Note 19: Aksjekapital

Aksjekapitalen består av: 
Antall aksjer Pålydende Aksjekapital

Sum antall aksjer utestående  
pr. 01.01.2013

7 609 156 3 22 827 468

Emisjoner 2013 533 000 3 1 599 000

Innløsning ansatte opsjoner 255 000 3 765 000

Innløsning tegningsretter 1 305 753 3 3 917 259

Sum antall aksjer utestående  
pr. 31.12.13

9 702 909 3 29 108 727

Emisjoner 2014 3 835 596 3 11 506 788

Innløsning ansatte opsjoner 30 000 3 90 000

Sum antall aksjer utestående  
pr. 31.12.14

13 568 505 3 40 705 515

Følgende aksjekapitalutvidelser registrert i Foretaksregisteret i 2014;

1.) En emisjon på MNOK 34,5 brutto inkl. overkurs på MNOK 27,5 som ble 
registrert 11. februar 2014 ved utstedelse av 2 336 000 nye aksjer hver på-
lydende NOK 3 og med en tegningskurs på NOK 14,75 pr. aksje for betaling 
av resterende del av NattoPharma R&D Ltd. Kypros (Vitasynth Ltd, Cyprus).

 
2.) En emisjon på MNOK 4,4 brutto inkl. overkurs på MNOK 2,5 som ble regis-

trert i Foretaksregisteret i Brønnøysund 8. mai 2014 fordelt på nytegning av 
560 913 aksjer hver pålydende NOK 3 og med en tegningskurs NOK 7,5 pr. 
aksje ved konvertering av samme antall tegningsretter, og en  kapitalutvi-
delse ved tegning av 20 000 aksjer til kurs NOK 8 pr aksje ved innløsning av 
tildelte opsjoner vedtatt i generalforsamling 27. juni 2013.

3.) En emisjon på MNOK 13,2 inkl. overkurs MNOK 10,4 registrert 11. septem-
ber 2014 fordelt på 938 683 aksjer til tegningskurs NOK 14 per aksje hver 
pålydende NOK 3 og en  kapitalutvidelse ved tegning av 10 000 aksjer til 
kurs NOK 8 pr. aksje ved innløsning av tildelte opsjoner vedtatt i general-
forsamling 27. juni 2013.

Aksjekapitalen pr. 31. desember 2014 er NOK 40 705 515 fordelt på 13 568 505 
aksjer, hver pålydende NOK 3,-

Selskapets aksjer er ikke inndelt i aksjeklasser.  Alle aksjene har lik rett til 
utbytte og lik stemmerett.

Note 20: annen kortsiktig gjeld

Beløp i 1000 NOK 2 014 2 013

Gjeld vedrørende virksomhetsoppkjøp 0 1 467

Avsatte kostnader 593 834

Annen kortsiktig gjeld 29 29

Sum annen kortsiktig gjeld 622 2 330
 
 
Note 21: Finansiell risiko

Konsern er eksponert for markedsrisiko, likviditetsrisiko, kredittrisiko, valutari-
siko og risiko knyttet til rentenivået.

Markedsrisiko
Selskapets patentsituasjon tilsier at kun NattoPharma og de kunder som 
kjøper produkter fra NattoPharma har rett til å hevde at MK-7, som er et 
vitamin K2, inntatt i matvarer eller som kosttilskudd har positive helseeffekter 
for hjerte og blodåresystemet. Dette gjelder både for Europa og USA. MK-7 

Note 15: Datterselskaper

Beløp i 1000 NOK Eierandel Kostpris Equity Result

NattoPharma USA, Inc.,  
Metcuchen, NJ, USA 100 % 2 874 -3 004 -4 100

Nattopharma R&D Limited,  
Nicosia, Kypros 100 % 51 592 -452 -1 670

54 466

Tallene til Nattopharma R&D er beskrevet basert på konsernregnskapet til 
foretaket.

NattoPharma ASA har avgitt morselskapsgaranti for sitt datterselskap NattoP-
harma R&D Ltd’s finansielle forpliktelser.  

Note 16: Varelager 
 

Beløp i 1000 NOK 2014 2013

Ferdigvarelager 1 982 255

Sum 1 982 255

Varelageret er ført til laveste av kost og netto realisasjonsverdi.

Note 17: kundefordringer og andre kortsiktige 
fordringer

Fordringer 2014 2013

Kundefordringer 17 558 5 201

MVA, Skattefunn, etc. 2 179 1 424

Forskuddsbetalinger 524 195

Konsernfordringer 1 916 0

Andre fordringer 117 965

Sum kundefordringer og andre fordringer 22 294 7 785

For redegjørelse av NattoPharma’s kredittrisiko og håndtering av denne, se 
note 20 – Finansiell markedsrisiko. 

Note 18: Bankinnskudd

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember 2014 var skat-
tetrekkmidler på NOK 201 tusen og depositum på NOK 50 tusen. Tilsvarende i 
2013 utgjorde skattetrekkmidler NOK 155 tusen og depositum NOK 676 tusen. 
DNB har stillet sikkerhet tollgaranti på NOK 50 tusen som er sikret med pant 
i selskapets foliokonto/kontantbeholdning. Etter tilbakelevering av lokalene 
på Lysaker Torg 5 til gårdeier etter avsluttet leieforhold 30. november 2013 er 
husleiegarantien slettet og garantien opphørt pr. februar 2014.
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markedsføres gjennom vårt merkenavn MenaQ7. Risikoen er at konkurrenter 
med lavere kostnadsbase tilbyr produkter til vesentlig lavere priser.

Selskapet har vurdert at verdien av selskapets IPR portefølje ikke er grunnlag 
for å måtte nedskrives utover normal nedskrivningstakt, se note 13. 

Likviditetsrisiko
For å imøtekomme kapitalbehovet og å styrke selskapets egenkapital, har 
selskapet gjennomført 3 kapitalutvidelser i 2014 med totalt MNOK 45 som 
har medført en økning av aksjekapitalen med MNOK 11,6 ved utstedelse av 3 
865 596 aksjer hver pålydende NOK 3. Selskapets egenkapital pr. 31.12.2014 er 
MNOK 75,7 mot MNOK 76,4 pr 31.12.2013

Følgende tabell viser forfall av finansielle forpliktelser: 

Beløp i  
NOK 1000 Leverandørgjeld Annen 

finansiell gjeld Sum

0–6 måneder 4 333 593 4 926

6–12 måneder 0 0 0

1–5 år 0 0 0

Sum 4 333 593 4 926

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risiko for tap om en kunde eller annen motpart ikke klarer å 
oppfylle sine kontraktuelle forpliktelser som har oppstått gjennom salg av 
produkter. 

Kredittrisiko er risiko for tap om en kunde eller annen motpart ikke klarer å 
oppfylle sine kontraktuelle forpliktelser som har oppstått gjennom salg av 
produkter. 

Balanseført verdi av finansielle eiendeler representerer maksimal kredittekspo-
nering. Maksimal eksponering for kredittrisiko på balansedagen var kunde-
fordringer på NOK 17 558 tusen i 2014 mot NOK 5 201 tusen i 2013.

For aldersfordelte fordringer for eksterne kunder (ikke fra andre konsernselska-
per) se konsernregnskapet note 21.

Valutarisiko og sensitivitet
Selskapet har betydelig salgsinntekter nominert i utenlandsk valuta med 
tilhørende kundefordringer i samme valuta (se geografisk informasjon i note 
5 Segmenter). Valutabalansene knyttet til fordringer er begrenset fordi vare-
kjøpene er i samme utenlandske valuta og at kundene i stor grad betaler ved 
levering eller senest etter 30 dager. 

Konsernet opererer internasjonalt og er utsatt for valutarisiko, hovedsakelig 
i forhold til USD, Zloty og EURO. Valutarisiko oppstår i forbindelse med kjøp 
og salg av varer og tjenester.  Risiko vurderes som akseptabel og det er ikke 
gjort valutasikringstiltak. Varekjøpene faktureres i EURO og USD og tilsvarende 
faktureres varesalg i EURO og USD.  

Effekten av en endring på 10 % i valutakurser pr. 31.12.2014 ved omregning 
av finansielle eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta ville ikke hatt en vesentlig 
effekt på resultatet.

Renterisiko og rentesensitivitet
Selskapet er eksponert for renterisiko på plasseringer i pengeposter med 
flytende rente. Overskuddslikviditeten er plassert i bank.

Virkelig verdi og kategorier av finansielle instrumenter
Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, 
leverandørgjeld og andre kortsiktige finansielle instrumenter er tilnærmet lik 
virkelig verdi på grunn av kort tid til forfall.

Beløp i 1000 NOK

2014 2013

Balanseført 
verdi

Virkelig
verdi

Balanseført 
verdi

Virkelig
verdi

Fordring målt til amortisert kost 19 591 19 591 6 166 6 166

Kontanter og kontantekvivalenter 10 737 10 737 21 169 21 169

Sum 30 328 30 328 27 335 27 335

Finansiell gjeld målt til amortisert kost

Leverandørgjeld 4 333 4 333 3 342 3 342

Annen kortsiktig gjeld 593 593 1 811 1 811

Sum 4 926 4 926 5 153 5 153

Kapitalforvaltning
Formålet med konsernets kapitalstyring er å opprettholde finansiering til å 
møte kontantstrøm til drift og løpende forpliktelser.

Note 22: Ikke balanseførte forpliktelser

Operasjonelle leieavtaler
Operasjonelle leieavtaler består primært av leiekontrakt av kontorlokaler 
på Høvik som ble inngått i 2012 og som utløper 31.12.2016. Leieprisen blir 
oppjustert med konsumprisindeksen årlig.

Selskapet resultatførte NOK 313 tusen i leiekostnader i 2013 og NOK 288 tusen 
i leiekostnader i 2014.

Spesifikasjon av kontraktsfestede leieforpliktelser:

2 014 2 013

Ikke mer enn ett år 288 283

Mer enn ett år men ikke emr enn fem år 288 566

Sum 576 849

Note 23: aksjonærinformasjon

Det henvises til note 23 i konsernregnskapet for 2014 i leiekostnader i 2014.

Note 24: transaksjoner med nærstående parter og 
avlønning av ledende ansatte

For erklæring om lønn til styret og ledende ansatte, samt antall aksjer eid av 
styret og ledende ansatte og transaksjoner med nærstående parter henvises 
det til NattoPharma ASA konsernregnskap 2014 Note 24 «Transaksjoner med 
nærstående parter og avlønning av ledende ansatte»

Note 25: Hendelser etter balansedagen

Det henvises til Note 26 i NattoPharma ASAs konsernregnskap for 2014; Note 
26 «Hendelser etter balansedagen».
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Erklæring fra styret og daglig leder

Vi erklærer etter beste overbevisning at konsernregnskapet og årsregnskapet 
for morselskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2014 er utarbeidet i 
samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som 
følger av regnskapsloven, samt at opp-lysningene i regnskapet gir et rettvi-
sende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og 
resultatet som helhet.  Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende 
oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, 
sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer 
selskapet og konsernet står ovenfor.

Høvik, 30. april 2015.

Frode Bohan
Styreformann

Hogne Vik 
Daglig leder

Katarzyna Zdzislaw Maresz 
Styremedlem

Frank Bjordal 
Styremedlem
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Kontakt oss:

NattoPharma ASA
Kirkeveien 59 B

1363 Høvik

Postboks 397
1326 Lysaker


