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Nordic Electrofuel AS

Årsberetning 2021

VIRKSOMHETENS ART
Nordic Electrofuel AS (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 bærekraftige hydrokarboner i store volum. Selskapet har
utviklet og patentert teknologi som skal benyttes for produksjonen av karbonnøytral flybensin som er
godkjent for innblanding i dagens flymotorer.

RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG RESULTAT
Resultat for 2021 er et underskudd på -19 000 937. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde
av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.

I 2021 har prosjektet gjennomført basic engineering eller Front End Engineering og Design (FEED). NEF har
samarbeidet nært med NTNU om utvikling av konseptet og hovedprosessene for fremstilling av produktene
og engasjert Aker Solutions til å gjennomføre FEED studien sammen med våre teknologileverandører. Etter
en vurdering av at vilkårene for aktivering av prosjekt kostnadene er oppfylt besluttet Styret i 2019 å
aktivere prosjektkostnadene. Denne praksisen er videreført i 2021. 

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER
Nordic Electrofuel er svært fornøyd med den teknologiske plattformen selskapet har skapt der selskapet
har patentert to prosesser hvorav det ene patentet er innvilget. Selskapet har flere forsknings og
utviklingsaktiviteter knyttet til teknologiplattformen for å redusere risiko og optimere prosessene.
Selskapet har fått godkjent Skattefunn for 2021. I tillegg har man fått innvilget tilskudd under
miljøteknologi ordningen fra Innovasjon Norge.

FORTSATT DRIFT
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift.

ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING
Selskapet hadde ved årets utløp 8 ansatte og 1 innleid konsulent. Regnskapet føres av eksternt
regnskapsbyrå. Styret består av 5 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 9.
Den teknologiske risikoen knytter seg spesielt til at konseptet Power-to-Liquid ikke er testet i stor skala.
Gjennom konsept studiet har ikke selskapet avdekket forhold som ikke er løsbart for at konseptet kan
realiseres. Selskapet vil foreta ytterligere utviklings aktiviteter 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.
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Nordic Electrofuel AS

Årsberetning 2021

FREMTIDSUTSIKTER
Nordic Electrofuel har gjort betydelige fremskritt i 2021 både teknologisk og operasjonelt. Selskapet
fremstår som det ledende initiativet for å fremstille bærekraftige løsninger for flyindustrien. Med
selskapets teknologi og løsninger for produksjon av karbonnøytral flybensin vil selskapet være en betydelig
bidragsyter til det grønne skiftet og for å nå FNs ambisiøse klimamål.
Med den utviklingen selskapet er inne i er det Styrets oppfatning at forholdene ligger godt til rette 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, 25.05.2022
Styret i Nordic Electrofuel AS

Rolf Bruknapp Ronald Tuft Harald Johan Norvik
styreleder styremedlem styremedlem

Gunnar Holen Bastian Mueller Joerg N. Walter
daglig leder styremedlem styremedlem
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Nordic Electrofuel AS

Resultatregnskap

Note 2021 2020

Driftsinntekter og driftskostnader

Annen driftsinntekt 2 450 000 0
Sum driftsinntekter 2 450 000 0

Lønnskostnad 4 9 580 356 660 276
Annen driftskostnad 4 11 938 596 1 943 446
Sum driftskostnader 21 518 953 2 603 722

Driftsresultat -19 068 953 -2 603 722

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 50 375 19 136
Annen renteinntekt 37 588 0
Valutagevinst 86 979 17 478
Annen finansinntekt 3 268 0
Sum finansinntekter 178 210 36 613

Annen rentekostnad 23 029 19 724
Valutatap 87 165 10 034
Sum finanskostnader 110 195 29 759

Resultat av finansposter 68 016 6 855

Ordinært resultat før skattekostnad -19 000 937 -2 596 867
Ordinært resultat -19 000 937 -2 596 867

Årsresultat 2 -19 000 937 -2 596 867

Disponering av resultat

Overført til udekket tap -19 000 937 -2 596 867
Sum overføringer -19 000 937 -2 596 867
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Nordic Electrofuel AS

Balanse

Note 2021 2020

Eiendeler

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler
Forskning og utvikling 62 517 309 18 220 533
Sum immaterielle eiendeler 10 62 517 309 18 220 533

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap 5 1 0
Lån til selskap i samme konsern 8 2 409 374 1 920 000
Sum finansielle anleggsmidler 2 409 375 1 920 000

Sum anleggsmidler 64 926 683 20 140 533

Omløpsmidler

Fordringer
Andre kortsiktige fordringer 7 7 834 977 2 444 223
Sum fordringer 7 834 977 2 444 223

Bankinnskudd o.l.
Bankinnskudd 6, 9 56 230 955 39 344 228
Sum bankinnskudd o.l. 56 230 955 39 344 228

Sum omløpsmidler 64 065 932 41 788 451

Sum eiendeler 128 992 616 61 928 984
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Nordic Electrofuel AS

Balanse

Note 2021 2020

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital
Aksjekapital 2, 3 691 188 42 786
Overkurs 2 120 638 276 67 477 809
Ikke registrert kapitalforhøyelse 2 15 585 582 3 363 488
Annen innskutt egenkapital 2 -5 666 -5 666
Sum innskutt egenkapital 2 136 909 380 70 878 417

Opptjent egenkapital
Udekket tap 2 -33 474 218 -14 473 281
Sum opptjent egenkapital -33 474 218 -14 473 281

Sum egenkapital 2 103 435 162 56 405 136

Gjeld

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld 0 650 000
Sum annen langsiktig gjeld 0 650 000

Kortsiktig gjeld
Konvertible lån 8 2 500 000 2 500 000
Leverandørgjeld 18 789 882 786 833
Skyldig offentlige avgifter 695 194 366 486
Annen kortsiktig gjeld 3 572 378 1 220 530
Sum kortsiktig gjeld 25 557 453 4 873 848

Sum gjeld 25 557 453 5 523 848

Sum egenkapital og gjeld 128 992 616 61 928 984
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Nordic Electrofuel AS

Balanse

Note 2021 2020
Lysaker, 25.05.2022

Styret i Nordic Electrofuel AS

Rolf Bruknapp
styreleder

Ronald Tuft
styremedlem

Harald Johan Norvik
styremedlem

Gunnar Holen
daglig leder

Bastian Mueller
styremedlem

Joerg N. Walter
styremedlem
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Nordic Electrofuel AS

Noter

Regnskapsprinsipper

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

Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de
leveres.

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 kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til
anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til
virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan forventes å være forbigående og det må anses
nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke
lenger er til stede.

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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Nordic Electrofuel AS

Noter

Note 1 Skatt

Årets skattekostnad 2021 2020
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 -19 000 937 -2 596 867
Permanente forskjeller -6 562 493 -4 019 446
Endring i midlertidige forskjeller 4 750 000 1 921 636
Skattepliktig inntekt -20 813 429 -4 694 677

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

2021 2020 Endring
Varige driftsmidler -8 862 667 -4 112 667 4 750 000
Fordringer 83 351 -81 514 -164 865
Balanseførte leieavtaler -83 351 81 514 164 865
Sum -8 862 667 -4 112 667 4 750 000

Akkumulert fremførbart underskudd -39 604 430 -18 791 001 20 813 429
Inngår ikke i beregningen av utsatt skatt 48 467 097 22 903 668 -25 563 429

Utsatt skattefordel (22 %) -10 662 761 -5 038 807 5 623 954

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.

Note 2 Egenkapital

Aksje
kapital

Annen
innskutt

egenkapital

Udekket
tap

Overkurs
fond

Ikke registrert
kapital

Sum
egenkapital

Pr. 31.12.2020 42 786 -5 666 -14 473 281 67 477 809 3 363 488 56 405 136
Årets resultat -19 000 937 0 -19 000 937
Endringer 648 402 0 53 160 467 12 222 094 66 030 963
Pr 31.12.2021 691 188 -5 666 -33 474 218 120 638 276 15 585 582 103 435 162
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Nordic Electrofuel AS

Noter

Note 3 Aksjonærer

Aksjekapitalen i Nordic Electrofuel AS pr. 31.12 består av:
Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 69 118 830 0,01 691 188
Sum 69 118 830 691 188

Eierstruktur
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:

Ordinære Eierandel Stemmeandel
Megastar Holding AS 20 063 265 29,0 29,0
Elfinans AS 18 420 630 26,7 26,7
Marquard & Bahls AG 3 940 470 5,7 5,7
Totalt antall aksjer 42 424 365 61,4 61,4

Note 4 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader
2021 2020

Lønninger 7 640 430 5 552 297
Arbeidsgiveravgift 1 108 422 780 526
Pensjonskostnader 184 650 186 549
Andre ytelser 646 854 0
Sum 9 580 356 6 519 371

Selskapet har i 2021 sysselsatt 8 årsverk.

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

Styreleder jobber som innleid konsulent i selskapet og er i 2021 godtgjort med NOK 1 417 200 eks mva.
Selskapet har utstedet tilsammen 4 320 000 opsjoner til ansatte som hver har rett til kjøp av en aksje per
opsjon til gitte betingelser. Selskapet har i tillegg utstedt 120 000 opsjoner med betingelser til sine ansatte.

Det er ikke ytt lån eller sikkerhetsstillelse til styret, ansatte eller nærstående parter.

Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 49 500 eks. mva.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 65 500 eks. mva.
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Nordic Electrofuel AS

Noter

Note 5 Datterselskap, TS og FKV

Kontor-
kommune

Eier-
andel

Stemme-
andel

Anskaffelses
kost

Balanseført
verdi

Andel
egenkapital

Andel
resultat

DS/FKV/TS
Nordic Wind AS Narvik 90,1% 90,1% 26 733 1 -1 955 923 -1 165 223
Sum 26 733 1 -1 955 923 -1 165 223

Nordic Electrofuel AS har i 2021 et rentefritt lån på NOK 2.420.000 til Nordic Wind AS, dette lånet blir
konvertert til aksjekapital i 2022 i Nordic Wind AS.

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på NOK 686 444.

Note 7 Offentlig tilskudd

I 2021 er det inntektsført tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter via SkatteFUNN ordningen på NOK
4 750 000 Beløpet er i sin helhet ført som reduksjon av balanseførte kostnader tilknyttet prosjektet
(nettoføring). Tilskuddet resultatføres i takt med avskrivningen av investeringen i prosjektet.

I 2020 mottok selskapet NOK 1 921 636 i tilskudd.

Note 8 Fordring og gjeld

2021 2020
Fordringer
Lån til foretak i samme konsern 2 409 374 1 920 000
Sum 2 409 374 1 920 000

Gjeld
Telemark Utviklingsfond 2 500 000 2 500 000
Sum 2 500 000 2 500 000
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Nordic Electrofuel AS

Noter

Note 9 Ikke registrert kapitalforhøyelse

Ikke registrert kapitalforhøyelse gjelder innbetalt aksjekapital og overkurs som ennå ikke er registrert i
Brønnøysund. Saldo pr 31.12.2021 NOK 15 585 582.

Note 10 Immaterielle eiendler

Forskning og Utvikling Total
Anskaffelseskost 01.01.2021 18 220 533 18 220 533
Tilgang 44 296 776 44 296 776
Anskaffelseskost 31.12.2021 62 517 309 62 517 309

Bokført verdi per 31.12.2021 62 517 309 62 517 309

Selskapet har i 2021 arbeidet aktivt med E-fuel prosjektet. Dette prosjektet har gått over i en mer
strukturert og arbeidsintensiv fase, og ulike eksterne samarbeidspartnere har blitt engasjert for utvikling av
konsept og konseptstudie.
I henhold til regelverk om immaterielle eiendeler er krav til balanseføring oppfylt, og selskapet har derfor
valgt å aktivere kostnader for forskning og utvikling med totalt NOK 62 517 309.
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
2021, 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 2021, 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 2021
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, 25. mai 2022
berge & lundal revisjonsselskap as

*elektronisk sign.

____________________
Eivind Lundal
statsautorisert revisor




