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Årsberetning 2020 for Nordic Electrofuel AS (tidligere Nordic Blue Crude AS)

Virksomhetens art
Nordic Electrofuel AS (NEF) vedtok navneskifte 27 april 2021 fra Nordic Blue Crude AS (NBC). NEF skal 
bygge verdens første kommersielle anlegg for produksjon av syntetisk drivstoff primært rettet mot 
flyindustrien. Produktene fremstilles fra fornybar energi, vann og CO2.  
Selskapet er lokalisert i Porsgrunn kommune. 
Selskapets strategi og forretningsmodell er å være en systemintegrator, der selskapet vil være betydelig 
eier i produksjonsanleggene som skal produsere fornybare hydrokarboner i store volum.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Resultat for 2020 er et underskudd på -2 596 867. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av 
selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. 

I 2020 har prosjektet fokusert på å optimere konsept og velge teknologileverandører og forberedt neste 
fase for basic engineering eller Front End Engineering og Design (FEED). Vi har samarbeidet nært med 
NTNU om utvikling av konseptet og hovedprosessene for fremstilling av produktene og engasjert Aker 
Solutions til å gjennomføre FEED studien. Etter en vurdering av at vilkårene for aktivering av 
prosjektkostnadene er oppfylt besluttet Styret i 2019 å aktivere prosjektkostnadene. Denne praksisen er 
videreført i 2020. 

Forsknings- og utviklingsaktiviteter
Nordic Electrofuel er svært fornøyd med den teknologiske plattformen selskapet har skapt. Selskapet har 
flere forsknings- og utviklingsaktiviteter knyttet til teknologiplattformen for å redusere risiko og optimere 
prosessene. Selskapet har fått godkjent Skattefunn for 2020. I tillegg har man fått innvilget tilskudd under 
miljøteknologiordningen fra Innovasjon Norge.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

Arbeidsmiljø og likestilling
Selskapet hadde ved årets utløp 4 ansatte og 1 innleid konsulent. Regnskapet føres av eksternt 
regnskapsbyrå. Styret består av 6 personer, alle menn.
Styret har ut fra vurdering av selskapets størrelse ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak 
med hensyn til likestilling.

Ytre miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet.

Andre forhold
Det jobbes aktivt for å styrke selskapets kapital og det vises til nærmere omtale i note 7. 
Den teknologiske risikoen knytter seg spesielt til at konseptet Power-to-Liquid ikke er testet i stor skala. 
Gjennom konseptstudiet har ikke selskapet avdekket forhold som ikke er løsbart for at konseptet kan 
realiseres. Selskapet vil foreta ytterligere utviklingsaktiviteter for å redusere den tekniske risikoen frem til 
byggestart. 
Markedsrisiko selskapet står overfor vil bli håndtert ved å kontraktsfeste, med faste priser og volum, 
planlagt produksjon i god tid før oppstart av de enkelte anlegg. Selskapet har inngått flere intensjonsavtaler 
på off-take av planlagt produksjon med større internasjonale aktører.
Finansiell risiko er primært knyttet til tilgang på kapital for finansiering av anleggene. 
Likviditetsrisiko er knyttet til mulighetene for at likviditetsreservene tømmes, og selskapet anslår denne til 
å være moderat, da vi ser mulighetene for å fortsatt hente inn egenkapital fra investorer som gode.
 
Fremtidsutsikter
Nordic Electrofuel AS har fortsatt sitt gode momentum i 2020 både på teknologi siden og på den finansielle 
siden. Med den utviklingen selskapet er inne i er det Styrets oppfatning at forholdene ligger godt til rette 
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for videre drift og utvikling. Til tross for COVID-19 pandemien har selskapet nådd satte milepæler for 
utviklingen av selskapet, selv om situasjonen medfører forsinkelser, men uten at det har endret Styrets 
oppfatning av fortsatt drift.

Lysaker, den 11.06.2021

                                                               
Rolf Bruknapp Gunnar Holen
Styrets leder Daglig leder

  
                                                            
Håvard Lillebo Ronald Tuft
Styremedlem

Harald Norvik
Styremedlem

Styremedlem

Markku Korvenranta
Styremedlem

Bastian Müller
Styremedlem
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RESULTATREGNSKAP
NORDIC ELECTROFUEL AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2020 2019

Annen driftsinntekt 9 0 1 393 000
Sum driftsinntekter 0 1 393 000

Lønnskostnad 3 660 276 567 747
Annen driftskostnad 1 943 446 1 422 433
Sum driftskostnader 2 603 722 1 990 181

Driftsresultat -2 603 722 -597 181

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Inntekt på investering i datterselskap 0 10 448
Annen renteinntekt 19 136 6 689
Annen finansinntekt 17 478 26 739
Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler 0 30 000
Annen rentekostnad 19 724 89 845
Annen finanskostnad 10 034 11 482
Resultat av finansposter 6 855 -87 451

Ordinært resultat før skattekostnad -2 596 867 -684 631
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0
Ordinært resultat 1 -2 596 867 -684 631

Årsresultat 4 -2 596 867 -684 631

OVERFØRINGER
Avsatt til fond for vurderingsforskjeller 0 10 448
Overført til udekket tap 2 596 867 695 079
Sum overføringer -2 596 867 -684 631

NORDIC ELECTROFUEL AS SIDE 4
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BALANSE
NORDIC ELECTROFUEL AS

EIENDELER Note 2020 2019

Forskning og utvikling 10 18 220 533 9 414 956
Sum immaterielle eiendeler 18 220 533 9 414 956

Lån til foretak i samme konsern 6 1 920 000 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 920 000 0

Sum anleggsmidler 20 140 533 9 414 956

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER
Andre kortsiktige fordringer 2 444 223 4 381 276
Sum fordringer 2 444 223 4 381 276

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 39 344 228 18 731 149

Sum omløpsmidler 41 788 451 23 112 425

Sum eiendeler 5 61 928 984 32 527 381

NORDIC ELECTROFUEL AS SIDE 5
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BALANSE
NORDIC ELECTROFUEL AS

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2020 2019
INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapital 2 42 786 37 462
Overkurs 67 477 809 22 946 665
Ikke registrert kapitalforhøyelse 7 3 363 488 14 965 262
Annen innskutt egenkapital 5 666 5 666
Sum innskutt egenkapital 70 878 417 37 943 723

OPPTJENT EGENKAPITAL
Udekket tap -14 473 281 -11 876 414
Sum opptjent egenkapital -14 473 281 -11 876 414

Sum egenkapital 4 56 405 136 26 067 309

GJELD

Konvertible lån 2 500 000 0
Øvrig langsiktig gjeld 650 000 650 000
Sum annen langsiktig gjeld 3 150 000 650 000

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld 786 833 2 281 113
Skyldig offentlige avgifter 366 486 400 622
Annen kortsiktig gjeld 1 220 530 3 128 337
Sum kortsiktig gjeld 2 373 848 5 810 072

Sum gjeld 5 5 523 848 6 460 072

Sum egenkapital og gjeld 61 928 984 32 527 381
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BALANSE
NORDIC ELECTROFUEL AS

Lysaker, 11.06.2021
Styret i Nordic Electrofuel AS

Rolf Bruknapp
styreleder

Håvard Lillebo
styremedlem

Ronald Tuft
styremedlem

Gunnar Holen
daglig leder

Harald Johan Norvik
styremedlem

Markku Tapani Korvenranta
styremedlem

Bastian Müller
styremedlem
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Regnskapsprinsipper
  

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

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

KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til 
anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. 
Avskrivningsperioden for fast eiendom anskaffet etter 2009 er dekomponert i en del som gjelder råbygget 
og en del som gjelder faste tekniske installasjoner. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved 
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 
verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen 
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLØPSMIDLER
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi.

AKSJER I DATTERSELSKAP
Datterselskap vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet.

Utbytte, konsernbidrag og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som det er avsatt i 
givers regnskap. Overstiger utbytte / konsernbidraget andelen av opptjent resultat etter 
anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og 
utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen til morselskapet.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
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Note 1 Skatt
 
Årets skattekostnad 2020 2019
Resultatført skatt på ordinært resultat:
Betalbar skatt 0 0
Endring i utsatt skattefordel 0 0
Skattekostnad ordinært resultat 0 0
 
Skattepliktig inntekt:
Ordinært resultat før skatt -2 596 867 -684 631
Permanente forskjeller -4 019 446 -3 204 483
Endring i midlertidige forskjeller 1 921 636 2 191 031
Skattepliktig inntekt -4 694 677 -1 698 084
 
Betalbar skatt i balansen:
Betalbar skatt på årets resultat 0 0
Sum betalbar skatt i balansen 0 0
 
Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt 
og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller

2020 2019 Endring
Varige driftsmidler -4 112 667 -2 191 031 1 921 636
Sum -4 112 667 -2 191 031 1 921 636
 
Akkumulert fremførbart underskudd -18 791 001 -14 096 324 4 694 677
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt 22 903 668 16 287 355 -6 616 313
 
Utsatt skattefordel (22 %) 0 0 0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.
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Note 2 Aksjonærer
 
AKSJEKAPITALEN I NORDIC ELECTROFUEL AS PR. 31.12 BESTÅR AV:
 Antall Pålydende Bokført
Ordinære aksjer 4 278 618 0,01 42 786
Sum 4 278 618  42 786
 
EIERSTRUKTUR
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:
 Ordinære Eierandel Stemmeandel
Megastar Holding AS 1 337 551 31,26 31,26
Elfinans AS 1 228 042 28,70 28,70
Marquard & Bahls AG 262 698 6,14 6,14
Elbear Energy AS 180 000 4,21 4,21
Marcel Grimault 146 997 3,44 3,44
Tuft Invest AS 101 743 2,38 2,38
Straumen Industrier AS 100 000 2,34 2,34
Konsulent 1 AS 51 799 1,21 1,21
Christophe Yves Berger 48 714 1,14 1,14
Geir Kolbu 42 857 1,00 1,00
Sum >1% eierandel 3 500 401 81,81 81,81
Sum øvrige 778 217 18,19 18,19
Totalt antall aksjer 4 278 618 100,00 100,00
 

Note 3 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2020 2019
Lønninger 5 552 297 2 659 297
Arbeidsgiveravgift 780 526 376 620
Pensjonskostnader 186 549 94 233
Andre ytelser 96 243 109 339
Sum 6 615 615 3 239 488

Selskapet har i 2020 sysselsatt 5 årsverk. 

PENSJONSFORPLIKTELSER
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn 1 271 500 0
Pensjonskostnader 44 672 0
Annen godtgjørelse 4 994 0
Sum 1 321 166 0

Styreleder jobber som innleid konsulent i selskapet og er i 2020 godtgjort 1 507 700 eks mva.
Selskapet har utstedt til sammen 288 000 opsjoner til ansatte som hver har rett til kjøp av en aksje per 
opsjon til gitte betingelser.
REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 32 500.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 14 000.
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Note 4 Egenkapital

Aksjekapital Annen
 innskutt

 egenkapital

Udekket tap  Overkursfo
nd

Ikke registrert kapital Sum 
egenkap.

Pr. 31.12.2019 37 462 -5 666 -11 876 414 22 946 665 14 965 262 26 067 309
Årets 
endringer 

0 0

Pr 01.01.2020 37 462 -5 666 -11 876 414 22 946 665 14 965 262 26 067 309

Årets resultat -2 596 867 -2 596 867
Årets endringer 5 324 44 531 144 -11 601 774 32 934 694
Pr 31.12.2020 42 786 -5 666 -14 473 281 67 477 809 3 363 488 56 405 136
 

Note 5 Lån og sikkerhetsstillelse til nærstående parter

Det er ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til nærstående parter.

Note 6 Datterselskap

Nordic Electrofuel AS eier 100 % av aksjene i Nordic Wind AS, som gir Nordic Electrofuel AS 100 % av 
stemmene i selskapet. Nordic Wind AS har forretningskontor i Narvik. 
Årsresultatet for 2020 var på kr. - 681 753. Balanseført egenkapital var pr 31.12.2020 kr. -877 580.
Nordic Electrofuel AS har i 2020 gitt et rentefritt konvertibelt lån på NOK 1 920 000 til Nordic Wind AS.
Dette er planlagt konvertert til aksjekapital i 2021.

Note 7 Ikke registrert kapitalforhøyelse

Ikke registrert kapitalforhøyelse  gjelder innbetalt aksjekapital og overkurs som ennå ikke er registrert i 
Brønnøysund. Saldo per 31.12.2020 er kroner -3 363 488. 
Ved avleggelse av årsregnskap er hele beløpet registrert i Brønnøysund.

Note 8 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 232 160.

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity 
of the document.
Document ID:
B25AD4DF85164FDEA4352ED537181370



Note 9 Offentlig tilskudd

I 2020 er det  inntektsført tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter via SkatteFUNN ordningen på NOK 
1 921 636. Beløpet er i sin helhet ført som reduksjon av aktiverte kostnader tilknyttet prosjektet. 

Note 10 Forskning og utvikling

Selskapet har i 2020 arbeidet aktivt med E-fuel prosjektet. Dette prosjektet har  gått over i en  mer 
strukturert og arbeidsintensiv fase, og ulike eksterne samarbeidspartnere er blitt engasjert for utvikling av 
konsept og konseptstudie. 
I henhold til regelverk om immatrielle eiendeler er krav til balanseføring oppfylt, og selskapet har derfor 
valgt å aktivere kostnader til forskning og utvikling med totalt 18 220 533.
Avskrivning av forskning og utvikling vil starte så snart prosjektet er fullført. 
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berge & lundal revisjonsselskap as
statsautorisert revisor, medlem av Den norske Revisorforeningen

Rosenkrantz’ gate 20, 0160 Oslo, tlf. 22 01 06 00
www.berge-lundal.no | post@berge-lundal.no

Rev.nr./Org.nr. 967 418 064

Til generalforsamlingen i Nordic Electrofuel AS

Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Nordic Electrofuel AS’ årsregnskap som består av balanse per 31. desember 
2020, resultatregnskap og årsberetning for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 
gir et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets 
resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består 
av årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov 
og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens 
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som 
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Uavhengig revisors beretning for 2020
Nordic Electrofuel AS

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på 
årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med 
årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 
finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med 
lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 11. juni 2021
berge & lundal revisjonsselskap as

____________________
Eivind Lundal
statsautorisert revisor



Elektronisk signatur

Signert av

Lundal, Eivind

Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

17.06.2021 09.02.09
Signaturmetode

Norwegian BankID

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en
håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på
de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med
innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.


