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Årsmelding 2021
Nofima AS

NOFIM A
ÅRSBERETNING FOR 2021
Et krevende år for anvendt forskning og innovasjon
Nofima har mål om å være et int ernasjonalt anerkjent , anvendt forskningsinst it utt som leverer
fremragende forskning og skaper samfunns- og næringsnyt t ige result at er som bidrar t il verdiskaping
og bærekraft ig omst illing. Nofimas st rat egi er bygget rundt FNs bærekraftsmål (miljømessig-,
økonomisk-, sosial- og inst it usjonell bærekraft ) og visjonen: «Bærekraft ig mat t il alle»,
Nofima er organisert i t re divisjoner, M at , Sjømat og Akvakult ur og har hovedkont or i Tromsø.
Selskapet har forskningsavdelinger i Tromsø, Bergen, Sunndalsøra, Ås og St avanger. Selskapet s
oppdragsgivere kommer fra akvakult urnæringen, fiskerinæringen, land- og havbasert mat indust ri,
leverandørindust ri, forleverandør- og ingrediensindust rien, samt offent lig forvaltning. Nofima bidrar
oppdragsgivere og virkemiddelapparat . Nofima opererer i et konkurranseut sat t marked og rundt 70
prosent av inntektene vinnes i konkurranse med andre forskningsmiljøer. Et vikt ig element i selskapet s
st rat egi er tverrfaglig og tverrsekt oriell faglig t ilnærming. Det te bidrar t il at forskningsresult at ene får
bredere anvendelse og kan implementeres i flere bransjer.
St yret ønsker å fremheve Nofimas gode samarbeid med næringsakt ørene. Nofima er anset t som en
god forskningspart ner og har i 2021 blit t valgt som forskningspart ner i flere nye prosjekt er. Nofima har
i løpet av 2021 fått t ildelt en rekke prosjekt er med omfat t ende innhold av forskning- og ut vikling (FoU)
i samarbeid med næringslivet . Det t e synliggjør selskapet s kompet anse og relevans, og bidrar t il at
forskningsresultat ene kommer t il anvendelse.
2021 har vært et særdeles krevende år som følge av den pågående koronapandemien. St adige
nedst engninger som følge av lokale og nasjonale smitt evernt ilt ak har i perioder påvirket akt ivitet ene
ved selskapet s lokalitet er. Ut st rakt pålegg om bruk av hjemmekont or, begrenset reiseakt ivitet og
forbud mot store samlinger med mange delt akere har gåt t utover gjennomføring av en rekke
prosjekt er. I t illegg kommer begrensninger hos våre oppdragsgivere som har gjort det krevende å
gjennomføre prosjekt er i felt . Disse t ilt akene har preget Nofima gjennom hele 2021 og i først e del av
2022, og har ført t il at prosjekt gjennomføringen er noe forsinket eller utsat t t il 2022. Når samfunnet
vil komme t ilbake t il en t ilnærmet normalsit uasjon er i skrivende øyeblikk usikkert . Til t ross for alle
rest riksjonene har Nofima levert i henhold t il samfunnsoppdraget . Det er lagt betydelig vekt på
smit tevernt ilt ak og løpende informasjon t il Nofimas ansat t e. Styret har gjennom hele året hat t t et t
dialog med administ rasjonen om t ilt ak for å begrense konsekvensene av koronapandemien for
virksomhet en.
St yret beslut tet i 2016 å anvende Nofimas økonomiske handlingsrom t il å finansiere utvalgt e int erne
forskningsprosjekt er. M ålet med satsingene er å st yrke selskapet s langsikt ige forskningsfaglige
kvalitet , samt idig som de skal bidra t il å skape forskningsbasert e løsninger for næringslivet . Det t e
arbeidet har fort sat t og de egenfinansiert e sat singene ut gjorde i 2021 rundt 2,5 prosent av net to
omset ning. Til sammen er det siden oppst arten investert rundt kr 87 mill. for å styrke Nofima.
Sat singene på utvalgt e st rat egiske forskningsområder bidrar t il at Nofima kan levere innovat ive
løsninger i t råd med samfunnsoppdraget .
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med forskningsbasert e løsninger i mat syst emene og gjennomfører prosjekter i nært samarbeid med

Nofima har relevant kompet anse og faglig profil, og selskapet har et betydelig ant all prosjekter
finansiert av næringslivet og offent lig sekt or. Nofima opplever god et t erspørsel fra oppdragsgivere, og
vinner prosjekt er i konkurranse med andre forskningsakt ører i Norge og int ernasjonalt (EU). Nofima
har i 2021 vunnet mange prosjekt er init iert av virkemiddelapparat et for forsking.
St yret er oppt att av at selskapet drives i t råd med anbefalingene for god eierst yring og
selskapsledelse. Samlet danner det te grunnlaget for selskapets akt ivitet er.
St yret er godt fornøyd med Nofimas arbeid og måloppnåelse i 2021.
M ål, strategi og resultatstyring

Nofima har i 2021 fort sat t arbeidet med å videreutvikle sin overordnede st rat egi og har ut arbeidet
t ydelige mål for virksomhetens akt ivitet er.
Det overordnede målet for Nofima er å bidra t il bærekraft ig ut nytt else av ressurser fra hav og land.
Dett e danner grunnlaget for selskapet s fagst rategier og forskningsakt iviteter. I t råd med det te er
havbruk, landbasert mat indust ri eller sjømat . Nofimas forskning bidrar t il at konkurransekraften i
norske mat produserende næringer drives i en mer bærekraft ig ret ning.
Brukerne av forskningen som gjennomføres i Nofima finner man i alle deler av næringslivet og i
offent lig forvalt ning. Nofima er oppt at t av at forskningsresult atene skal t as i bruk og lede t il
innovasjoner som øker næringenes konkurransekraft samt mer effekt iv forvalt ning. Nyt t everdien av
selskapet s forskningsakt ivitet er er beskrevet i magasinet «Næringsnytt e». I magasinet beskriver
Nofima 25 relevant e forskningsprosjekt er, med henvisning t il forskergruppene og hvem som har
finansiert prosjekt et . Næringsnyt t e dist ribueres bredt t il næringsaktører, polit ikere og sent rale
personer i departement ene, og har t idlig i 2022 ført t il en rekke oppslag i ekst erne media.
Nofima har ut arbeidet mål og indikatorer der ut gangspunkt er t at t i selskapet s visjon,
samfunnsoppdrag og overordnede st rategi. M ålst rukturen er bygget opp langs fem hovedakser og
hovedresult atene for 2021 er angit t nedenfor (M ålt all for virksomhet en i parentes) :

•

Forskning og innovasjon

o
o
o

Nofima publisert e i 2021: 211 vit enskapelige art ikler
Det ble samlet produsert 1,3 publikasjonspoeng per forskerårsverk
Nofima gjennomført e i 2021 626 prosjekter, hvorav 20 prosjekt er finansiert av EU
Horisont 2020

•

Infrast rukt ur

o

Det er gjennomført betydelige invest eringer ved selskapet s forskningsanlegg i Bergen
og Sunndalsøra, blant annet med et ablering av småskala RAS-anlegg

o

Aqua Feed Technology Cent er, ATC, ble i august offisielt åpnet av fiskeri- og
sjømatminist er, Odd Emil Ingebrigt sen

•

Økonomi og finansielle ressurser

o
o

Selskapet s produkt ivitet har blit t noe negat ivt påvirket av koronapandemien
Nofima leverer et drift sresult at på kr 1,1 millioner, t ilsvarende 0,2 % og har en
egenkapit alandel på 45 % (48 %)

•

Personal

o
o

Det er et ablert et prosjekt for å øke organisasjonens digit ale kompet anse
Selskapet gjennomført e i 2021 en medarbeiderundersøkelse der 89 % av de ansat t e
delt ok. Undersøkelsen viser at Nofima er en at t rakt iv arbeidsplass der ansat t e t rives
og utvikles. Tilt ak følges opp på avdelingsnivå gjennom 2022.
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bærekraft og grønn omst illing et gjennomgående element i alle prosjekter, ent en det dreier seg om

•

Kommunikasjon og samfunnskont akt

o
o

Nofima har gjennom året hat t god mediedekning og god synlighet i media
Nofima har gjennom året delt at t akt ivt med populærvit enskapelige foredrag knytt et t il
fremt idens mat produksjon og t render

De fem hovedområdene i målstyringen leder t il t o overordnede result at mål (ekst erne forhold):

•
•

Nyt t everdi for våre oppdragsgivere i forvalt ning og indust ri
Nyt t everdi for samfunnet

Ved hjelp av disse indikatorene følger styret opp Nofima som en helhet lig virksomhet . Det t e gir også
grunnlag for å synliggjøre både relevans, kvalit et på forskningen og forsvarlig ressursbruk. Forhold
knyt tet t il bærekraft ig verdiskaping er ivaret at t gjennom selskapet s visjon og samfunnsoppdrag, samt
selskapet forskningsfaglige profil.
M ålt allsrapport – Oppsummert

Sektorpolit isk
måloppnåelse

Effekt iv drift

Langsiktig mål

Indikator

M ål 2021

Forskning og innovasjon som
øker næringens
konkurransekraft ved at
result at ene t as i bruk og
skaper verdi

Publikasjonspoeng per
forsker
Delt a i SFI prosjekt er

0,7

Resultat
2021(2020)
1,32 (0,89)

3

3 (3)

Nasjonale
oppdragsinnt ekter % av
omset ning

25

22* (28)

Delt akelse i EU prosjekter

>25

20 (22)

Forskningsinfrast rukt ur som er
t ilgjengelig for å løse
næringslivet s ut fordringer

Invest ering i
forskningsinfrast rukt ur
% av net t o omset ning

>3,5

7,6 (3,8)

Drift av infrast rukt ur % av
net t o innt ekt er

<15

12 (12)

Økt t illit t il forskning

Nasjonale medieoppslag

1500

1688 (1520)

Levere forskning av høy
kvalitet og relevans

Dr. grader i % av forskere

>80

>80

Fakt urerte t imer/ FoU
årsverk

>1140

1157 (1134)

>0

0,2 (3,7)
45 (47,7)

Sat se på framt idige relevant e
områder, met oder og
t eknologier

Posit ivt drift sresult at
EK andel %

>40

*Endret kategorisering NIFU – Forskningsrådets brukerstyrte prosjekter er flyttet til bidragsinntekter
St rat egiprosjekt et: «Nofima 2025 – Veien videre» er som følge av pandemien blitt noe forsinket og
vent es slut t ført i 2022. Prosjektet har vært gjennomført med bred delt akelse fra organisasjonen, og
st yret er blit t holdt løpende orient ert om fremdrift en. M ålet er at Nofima også i fremt iden styrker sin
posisjon som et internasjonalt anerkjent , anvendt forskningsinst it ut t som leverer fremragende
forskning og skaper samfunns- og næringsnytt ige result at er som t as i bruk.
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Selskapet s overordnede mål og result ater 2021 (ut valg)

Faglig utvikling

Gjennom 2021 har Nofima levert i henhold t il selskapet s overordnede st rategi, divisjonenes
fagst rat egier og inngått e prosjekt avt aler. Det er et mål at Nofima har et relevant faglig st åst ed og at
virksomhet en leverer forskning av høy faglig kvalit et og relevans, samt idig som kompet ansen kan
brukes på tvers av bransjer og sektorer. Selskapet s forskningskvalitet hevder seg i den nasjonale og
int ernasjonale konkurransen om forskningsmidler. Dett e er blant annet synliggjort gjennom bred
delt akelse i EUs Horisont 2020 prosjekt er, og Nofima delt ar per i dag i 20 (22) EU prosjekt er, hvorav
fem som koordinator. I nasjonal sammenheng er Nofima et av de inst it ut tene som er best på å hent e
inn prosjekt er fra EU. Det int ernasjonale samarbeidet gjør også at Nofima er en at t rakt iv
vert sorganisasjon for utenlandske forskere og st udenter. På grunn av pandemien har det i 2021 ikke
vært mulig å gjennomføre Nofimas hospiteringsordning.
Nofima har i løpet av året fåt t t ildelt en rekke nye forskningsprosjekt er fra Forskningsrådet ,
forskningsfondene og næringslivet .

(Peptek), og avansert målet eknologi ved bruk av lys (Spect ec). Sat singen Digit al Aqua er rett et mot
digit alisering i havbrukssekt oren, og PackTech, fokuserer på nye bærekraft ige emballasjeløsninger.
Sat singene virker i t råd med målene og styrker selskapet s vit enskapelige produksjon, samt idig som de
fungerer som kjerne i et net t verk av t ilgrensende prosjekt er. Programmene finansierer også egne
st ipendiat og post -doc st illinger. St yret er t ilfreds med at de egenfinansierte prosjekt ene viser
konkret e result at er i form av forskning som t as i bruk. Spesielt skal lanseringen av et inst rument for
on-line kvalit et småling av hvit fisk i samarbeid med indust rien fremheves. Det t e viser vikt igheten av
langsikt ig sat sing, og at t et t dialog med næringsakt ørene gir nye innovasjoner. Sat singene bidrar også
t il økt vit enskapelig produksjon og skaper betydelige akt ivitet er og innt ekt er utover Nofimas
egeninnsat s.
Grunnbevilgningen t il inst itut t et fra Norges forskningsråd anvendes i t råd med forskrift en for
grunnfinansiering og bidrar vesent lig t il å finansiere langsikt ig kompet anseoppbygging. I 2021 har
Nofima fullført flere langsikt ige sat singer finansiert av disse midlene, og selskapet bruker rundt 40
prosent av grunnfinansieringen t il st rat egiske forskningsprosjekt er. De st rategiske sat singene dekker
områder som nærings- og markedsøkonomi, net t handel av sjømat , resirkulering i havbruksnæringen,
bruk av makroalger i mat , samt arealforvalt ning. En vikt ig del av Nofimas st rategiske sat singer er at
disse skal bidra t il å holde Nofima i forskningsfronten, samt idig som de skal være relevant e for våre
oppdragsgivere. Kompet anseoppbyggingen fører t il at vi st år enda bedre rustet i kampen om å vinne
prosjekt er innen vikt ige utviklingsområder.
Nofima er involvert som faglig ansvarlig/ medansvarlig i 10 (16) FoU-t illat elser for oppdret t av
laks/ ørret i sjø som innehas av andre samarbeidspartnere. I prosjekt ene har Nofima en t ydelig definert
rolle som FoU-aktør med definert e prosjekt planer. I t illegg drift et Nofima i 2021 selv ni egne FoU
t illat elser. Det te muliggjør at Nofima kan gjennomføre fullskala forsøk i t ett samarbeid med havbruksog leverandørindust rien, samt idig som det sikrer forskningsfaglig relevans. Tillat elsene har i 2021 også
git t et vikt ig bidrag t il selskapet s innt ekt er og evne t il egenfinansiering av forskning og ut vikling. St yret
er bekymret over reduksjonen i ant all FoU-t illatelser som kan føre t il en reduksjon av anvendt
forskning i st orskala.
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Nofima finansierer fire forskningsfaglige sat singer for å ligge i forskningsfront en med anvendte
løsninger. Sat singene er på områder som pept id/ proteint eknologi for bedre ut nyt t else av rest råstoff

Det er økt samhandling på t vers av divisjoner, sekt orer og fagdisipliner. Prosjekt ene i Nofima er
organisert slik at de hent er ressurser fra den forskningsgruppen som har ret t kompet anse, uavhengig
av divisjon. I 2021 har Nofima et ablert en rekke st rat egiske prosjekt er på t vers av divisjonene og
faggruppene for å sikre bedre kompet anseut nyt telse og bedre t verrfaglig problemløsing.
I løpet av året har Nofima ledet eller vært delt aker i 626 (618) større og mindre prosjekt er.
Prosjekt ilgangen i 2021 har vært god. Det ble i 2021 start et opp 272(283) nye prosjekter. Selskapet
hadde i 2021 vit enskapelig produksjon av publikasjoner med fagfellevurdering på nivå med 2021, (211
mot 212 i 2020), men oppnådde bedre utt elling på publikasjonspoeng (215,24 mot 174,95 i 2020).
Dett e er et synlig t egn på at Nofima leverer forskning av høy kvalitet . Dett e kan i noen grad t ilskrives
endringer i arbeidssit uasjon i 2020, noe som har frigjort t id t il ytt erligere bearbeiding av t idligere
result at er. I t illegg avla 4 (2) personer ansat t ved inst itut t et sine doktorgrader ved samarbeidende
universit et er.
Nofima hadde ved årsskift et 164 (168) ansat te med dokt orgrad. Per årsskift et har Nofima 9 (10)
populærvitenskapelige publikasjoner, og selskapet er synlig på arenaer der forskningsresult at er
present eres, i fagpresse og riksmedia. Nofimas medarbeidere er ett erspurt som foredragsholdere på
konferanser nasjonalt og int ernasjonalt . Selv om en rekke seminarer og kurs er blit t avlyst i 2021, har
forskerne vært akt ive på digit ale konferanser og w ebinarer. Det er i t illegg avholdt en rekke
kundemøt er og prosjektmøt er via digit ale plat t former.
St yret er fornøyd med den faglige og organisatoriske ut viklingen i selskapet , og ønsker særlig å
fremheve arbeidet knyt t et t il bærekraft , nyt t everdi og relevans. Styret er oppt att av at det løpende
arbeides med effekt ivisering av prosesser og rut iner, slik at selskapet ut nyt ter sine ressurser best
mulig.
Årsregnskap

Nofima har i 2021 en brut to omset ning på kr 677 millioner mot kr 661 millioner i 2020 (økning 2,4%).
Net t oinntekter ut gjør i 2021 kr 518 millioner mot kr 505 millioner i 2020 (økning 2,6%). Nofima har
frem t il årsskift et 2021-2022 vært administ rat ivt ansvarlig for Senter for hav og Arkt is. Senteret bidrar
med kr 6,4 millioner i net to innt ekter. Senteret s akt ivitet er har ikke hat t result at effekt i Nofimas
regnskap.
Selskapet s grunnfinansiering fra Norges forskningsråd og t ilskudd fra Nærings- og
fiskeridepartement et ut gjorde i 2021 kr 204 millioner, mot kr 199 millioner i 2021 (+2,5%). Endringen
skyldes i hovedsak en ekst raordinær grunnfinansiering t il inst it utt sekt oren i forbindelse med
Regjeringens t ilt akspakke 3. Nofima mott ok samlet kr 20,3 millioner, hvorav kr 6,7 millioner er
innt ekt sført i 2020 og kr 13,6 millioner er overført t il forskningsprosjekt er i 2021.
Direkt e prosjekt kost nader er på kr 159 millioner (kr 156 mill.) (1,8%). Tot ale driftskost nader, inklusive
av- og nedskrivninger ut gjorde i 2021 kr 517 millioner mot kr 486 millioner i 2020 (+6,3%).
Personalkost nader ut gjør 66% av net to innt ekt er, hvilket er 1% høyere enn året før. Selskapet har hat t
høyere kost nader knyt t et t il slut t føring av ut sat te rehabilit eringsprosjekt er i 2020 som følge av
koronapandemien. Drift av infrast rukt ur ligger innenfor måltallene som er satt av st yret .
Result at fra løpende drift , før av- og nedskrivninger og finansielle post er er på kr 16 millioner, mot
kr 32 millioner i 2020.
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doktorgradsst ipendiater og 10 post dokt or st illinger. Det ble produsert en rekke rapport er og

Avviket i drift sresult at i 2021 mot 2020 skyldes særlig økt e energikost nader (kr 5,4 mill.),
gjennomføring av ut satt e rehabilit eringsprosjekter fra t idligere år (kr 3,3 mill.), og økt forplikt else i
lukket ordning i St atens Pensjonskasse (kr 4,7 mill.). Personalkost nadene i 2020 var også lavere på
grunn av Covid-relaterte refusjonsordninger (mott at te refusjoner kr 3,7 mill.). Egensat sningene var på
kr 13 mill. i 2021, som er noe lavere enn i 2020 (kr 17 mill.). Det er vikt ig for st yret at selskapet har
økonomisk handlingsrom t il å gjennomføre de egenfinansiert e sat sningene.»
Egenkapit alandelen er per 31.12.21 på 45 prosent (i 2020: 48 %). Selskapet har god solidit et og har en
egenkapit al i t råd med st yret s forvent ning. Selskapet s økonomiske st illing anses som god.
Resultatdisponering

Årsresult atet for 2021 er posit ivt med kr 1,7 millioner mot et overskudd på kr 23,9 millioner i 2020.
St yret foreslår at overskuddet på kr 1,7 millioner disponeres på følgende måt e:
Overført annen egenkapit al kr 1,7 millioner. Selskapet skal ett er vedt ekt ene ikke dele ut ut byt te.

I samsvar med regnskapsloven §§ 3-3 og 4-5 er regnskapet satt opp under forut set ning om fort sat t
drift . Det fremlagte årsresult at gir en rett visende oversikt over result at et og driften for regnskapsåret
2021, herunder hensynt att de avset ninger som er gjennomført .
Samfunnsansvar

Nofima arbeider målret tet med ut fordringer knytt et FNs bærekraftsmål, som inkluderer: sosial-,
økonomisk-, miljømessig- og inst it usjonell bærekraft . Disse ligger t il grunn for alle akt ivitet er i
virksomhet en, og har som mål å bidra t il bærekraft ig og lønnsom mat produksjon og søker i størst
mulig grad å begrense miljøpåvirkningen av sin virksomhet . Nofima følger opp og rapport erer det t e i
henhold t il gjeldende ret ningslinjer.
St yret er oppt att av at Nofima drives i t råd med gjeldende forret nings- og forskningset iske
ret ningslinjer, selskapet s forhold knyt t et t il ansvarlig, åpen forskning og innovasjon (RRI). Styret følger
regelmessig opp selskapet s måloppnåelse i forhold t il selskapet s formål og fast sat t e målplakat for
hvert målområde. Selskapet s styring følger anbefalingene i Norsk anbefaling om eierstyring og
selskapsledelse, der den er relevant og t ilpasset selskapet s virksomhet .
Nofima har ut arbeidet forskningset iske og generelle et iske ret ningslinjer, og har syst emer for å følge
opp likest illing, HM S-t iltak og arbeidsmiljø. Ret ningslinjene er innarbeidet i selskapet s
int roduksjonsprogram for nyansat t e og er t ema i ledelsens dialog med de ansat te. Det er etablert et
organisert samarbeid med t illit svalgte gjennom kont akt møter og delt akelse i selskapet s st yrende
organer.
Ytre miljø

Nofima driver akt ivitet er som påvirker miljøet . Det t e er knyt t et t il forsøksvirksomhet , FoU-t illat elser,
reisevirksomhet , energibruk og drift av prosessanlegg og laborat orier. Rut iner ved fôrproduksjon,
havbruksvirksomhet og håndt ering av avfall og ut slipp er iverksat t i henhold t il gjeldende forskrifter og
t illat elser. Selskapet s målset t ing er at det ikke skal forekomme uønskede ut slipp t il jord, luft eller
vann. M ål er nedfelt i selskapet s kvalitet ssystem. Nofima har utarbeidet en egen miljøpolicy som
beskriver t iltak knyt tet for å redusere inst it utt et s miljøpåvirkning og generelt bidra t il en miljøvennlig
ut vikling av samfunnet .
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Forutsetning om fortsatt drift

Policyen er bygget opp langs følgende hovedlinjer:

•
•
•

Avfallshåndt ering og ut slipp
M iljøvennlig bygningsdrift , inkl. energi

•
•

Innkjøp / Invest eringer
Kommunikasjon og læring

Transport , reise og møtevirksomhet

Nofima skal t a miljøvennlige beslut ninger, sett e og gjennomføre konkrete miljøt ilt ak t il beste for
virksomhet en, kunder, leverandører og samarbeidspart nere. Gjennom flere år er det jobbet
kont inuerlig med å opt imalisere energi- og vannforbruket i Nofima. Bygninger er oppgradert , isolert og
det er et ablert styringssystemer for varme. Ved selskapet s lokalitet i Kjerreidviken er den gamle
elekt rokjelen med fyringsolje bytt et ut med sjøvann-luft varmepumpe, og flere av våre andre
lokalitet er er knytt et t il fjernvarmeanlegg. Det er i t illegg mont ert solcelleanlegg på t aket ved Nofimas
lokaler i Ås. Nofima har ikke hat t hendelser med pot ensial for skade på det yt re miljø i 2021
Arbeidsmiljø og HM S

Nofima har et godt arbeidsmiljø med svært kompet ent e medarbeidere. Selskapet s administ rasjon har
Sikkerheten t il personell er overordnet alle andre hensyn i Nofima. Det har i løpet av året vært avholdt
fire møter i bedrift ens arbeidsmiljøutvalg (AM U) og utvalget fungerer godt . Det avholdes regelmessige
møt er i alle selskapet s HM S-ut valg, som er et ablert ved alle lokalitet er. Det er utpekt HM Skoordinat or, og selskapet arbeider kont inuerlig med forbedringer innenfor HM S. I 2021 ble HM S-løftet
et ablert og opplæring av ansat t e i HM S-arbeid er styrket , blant annet gjennom HM S-spill for ansat te.
Det er et godt og syst emat isk samarbeid med bedrift shelset jenesten, og det benyt t es et elekt ronisk
kvalitet s-sikringssystem for alle avdelinger i selskapet . Det er for 2021 ut arbeidet en samlerapport for
HM S-arbeidet i Nofima.
Det ble gjennomført 5 vernerunder, 2 int erne revisjoner og 6 risikovurderinger knyt t et t il
virksomhet ens arbeidsområder. Flere oppfølgingsakt ivit et er ble avlyst eller ut satt på grunn av
rest riksjoner i forbindelse med pandemien. Det er videre gjennomført 5 ekst erne revisjoner/ t ilsyn i
2021.
Nofima har iverksat t t ilt ak og prosesser som sikrer at selskapet ivaret ar forhold knyt t et t il
personvernlovgivningen (GDPR).
Sykefraværet i selskapet var i 2020 på 3,26 prosent (3,3 %), hvorav kortt idssykefravær (<16 dager)
ut gjorde 0,7%. Langt idssykefraværet er 2,56 prosent (>16 dager)(2,61 % i 2020). Sykefraværet følges
opp i henhold t il pålagt e ret ningslinjer.
Det er ikke regist rert hendelser med personskade som har result ert i sykefravær som følge av
arbeidsforhold i løpet av 2021. Nofima følger målset ningene i IA avt alen og har AFP-ordning for sine
ansat t e.
Likestilling og deltidsarbeid

Nofima har som mål å ha en mangfoldig og inkluderende arbeidskult ur preget av likeverd og t oleranse.
Vi rekrut terer, ut vikler og beholder de best e medarbeiderne, uavhengig av kjønn, et nisitet , livssyn,
omsorgssit uasjon eller funksjonsevne. I Nofima skal det råde full likest illing mellom kvinner og menn,
og det skal ikke forekomme forskjellsbehandling grunnet alder, kjønn, et nisk bakgrunn, livssyn,
seksuell legning eller funksjonsevne. Selskapet har et mål om god kjønnsbalanse på alle nivåer i
organisasjonen. Nofima har en ut arbeidet en plan for likest illingsarbeidet i Nofima som skal bidra t il å
svare ut arbeidsgivers akt ivit et splikt i henhold t il Likest illings- og diskrimineringslovens §26.
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lagt stor vekt på samarbeidet med de t illit svalgt es organisasjoner og det avholdes regelmessige møt er.

Nofima har et ablert et faglig og sosialt net tverk for yngre ansat te i selskapet . M ålet er styrke
kompet anse og samhandling på t vers av avdelinger og fagområder.
Nofima har ved ut gangen av 2021, 393 ansat t e, hvilket t ilsvarer 373 årsverk. Av disse er 230 kvinner og
163 menn. I Nofima er det like arbeidst idsordninger og lønns- og arbeidsforhold uavhengig av kjønn og
et nisit et . Det arbeides målret t et med å sikre lik lønn for likt arbeid, ansvar og kompet anse.
I Nofimas personalpolit ikk er det et bærende prinsipp at arbeidst akere ansett es fast . I noen
sit uasjoner kan det være behov for å anset te midlert idig arbeidst akere. De midlert idig ansat t e er
post doc st illinger, st ipendiat er og i noen t ilfeller prosjekt st illinger for forskere/ rådgivere, i t illegg t il
vikariater, lærlinger og bist illinger. Det er ikke regist ret negat iv effekt på arbeidsmiljøet i Nofima, og
selskapet gjennomfører avtalt e drøft ingsmøt er med selskapet s t illit svalgt e om bruk av midlert idige
st illinger. Det er tydelig dialog med arbeidst akeren om lengden på midlert idig kont rakt .
Anset t else i delt idsst illing prakt iseres i svært lit en grad i Nofima, med unnt ak av dommere i sensorisk
panel (st illingsprosent = 35,1), og i noen drift sst illinger som kant ine, renhold o.l. Reduksjon i
og bist illinger for forskere med annen hovedarbeidsgiver (universit et/ høyskoler: 20 % st illing hos
Nofima). I noen t ilfeller er det innvilget permanent reduksjon i st illingsprosent grunnet individuell
t ilpasning eller bist illing ved universitet / høyskole. Dett e er delt idsst illinger i t råd med arbeidst akers
ønske.
Lønnsforskjellene som kommer frem av t abellen nedenfor er relatert t il alder, utdanningsnivå, ansvar,
ansiennit et og t idligere arbeidserfaring. Ulikhet er i lønn mellom kjønn skyldes individuelle forskjeller
som kan forklares med alder, ut danningsnivå, ansvar, ansiennit et og t idligere arbeidserfaring.
Likelønnskartelegging er en del av arbeidsgivers akt ivitet s- og redegjørelsesplikt . Tabellen viser
prosentvis lønnsforskjeller mellom kjønn:
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st illingsprosent der endringen er midlert idig, er knyt tet t il omsorg for barn, nedt rapping mot pensjon

Operasjonell og finansiell risiko

Som en del av st yret s arbeid er det i 2021 gjennomført en risikovurdering av hele virksomheten.
Nofima hent er sine oppdrag gjennom ut lysninger i Forskningsrådet , EU, andre offent lige kilder og fra
indust rien. Det er st erk konkurranse knyt tet t il finansiering i virkemiddelapparat og om oppdrag fra
privat e næringsakt ører. Styret er godt fornøyd med Nofimas t ilgang på nye prosjekt er i 2021.
St yret mener at Nofima med sin nåværende organisatoriske form, tverrfaglige kompet anse og faglige
profil st år godt som selvst endig forskningsinst it ut t . M ange av prosjektene for næringen skjer i
samfinansiering mellom Forskningsrådet og andre offent lige kilder. Nofima har gjennom faglig spissing
og utviklingen av st rat egiske forskningsprogram søkt å redusere risiko knyt tet t il oppdragsmarkedet .
Nofima har stor oppmerksomhet knyt tet t il fare for økonomisk ut roskap, misbruk av forskningsmidler, forfalskning av forskningsresult at er, og forhold knyt tet t il selskapets oppdragsvirksomhet .
Brudd på selskapet s ret ningslinjer vil kunne medføre et betydelig omdømmet ap og derved påføre
virksomhet en skade. Kart legginger i selskapet viser at det er lav risiko for slike brudd. For å sikre gode
forskningset ikk, varslingsrut iner og gjennomfører løpende opplæring av ansat te. I Nofima brukes
Et isk råd akt ivt for å sikre god ett erlevelse av selskapet s et iske ret ningslinjer. Rådet s medlemmer ble
gjenoppnevnt av styret i 2021.
Nofima har en st yreansvarsforsikring som dekker ut gift er hvis styret eller daglig leder blir holdt
erst at ningsansvarlig. St yreansvarforsikringen dekker erst at ningskrav for skader på personer, skader på
eiendeler og produkt er samt formueskade.
Nofima har i 2021 sat t søkelys på dat asikkerhet og cyber-kriminalit et . I den forbindelse er det
gjennomført et int ernt opplæringsprogram, og selskapet har beslut t et å st yrke kompet ansen rundt
digit ale løsninger. Nofima har ikke akt ivit et er som rett er seg mot enkelt personer eller direkte mot
myndighet spersoner i beslut t ende virksomheter i ut landet . Risikoen forbundet med int ernasjonale
prosjekt er vurderes som lav.
Selskapet er i t ett dialog med alle parter som finansierer forskningsprosjekter som gjennomføres i
Nofima og hvilke ret ningslinjer som ligger t il grunn for bruk av forskningsbevilgningene. De
forskningset iske ret ningslinjene og Nofimas avtaleverk er tydelig på at våre forskere er uavhengige
med hensyn på valg av metode, problemst illing, gjennomføring og publisering av prosjekt result at ene.
Omdømmerisiko knyt t et t il indust riell finansiert forskning vurderes derfor som lav.
St yret er oppt att av selskapet s økonomiske plat t form og solidit et . Det er generelt lav risiko knyt t et t il
ut est ående prosjekt innt ekter. Renterisikoen anses som liten da selskapet s langsikt ige gjeld er
t ilbakebet alt .
Fremtidsutsikter

Nofima bidrar t il bærekraftig mat produksjon fra hav og land, og inst it ut t et leverer int ernasjonalt
anerkjent , anvendt forskning og innovasjon av høy kvalit et . Nofima har moderne forskningsverkt øy og
kompetent e medarbeidere. Selskapet st rat egi er forankret i FNs 17 bærekraft smål (SDG) og st ore
samfunnsut fordringer. Befolkningsvekst , endret demografi, ut fordringer knyt tet t il helse og ernæring,
mat sikkerhet og mat t rygghet er vikt ige områder der det er store forskningsbehov. Nofima har
t idsrikt ig kompet anse og kan bidra nasjonalt og internasjonalt i arbeidet knyt t et t il slike ut fordringer.
Dett e er tydeliggjort gjennom selskapet s visjon, st rategi og målplakat .
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rut iner og informasjon på området har selskapet oppdat ert e ret ningslinjer for forret ningset ikk,

Selskapet opplever økt behov for kunnskap om ut nyttelse av nye marine ressurser, akvakult ur,
samfunnsøkonomiske analyser og klimaut fordringer knyt t et t il mat produksjon. I t illegg opplever
selskapet økt et terspørsel fra int ernasjonale akt ører rundt bioøkonomi (ut nytt else av rest råstoff),
måleteknologi, behandling av store dat amengder og samfunnsøkonomi. Det er forvent et at selskapet i
fremt iden vil øke sine innt ekt er fra int ernasjonale oppdragsgivere, gjennom målret t et satsing på
prosjekt er i EUs rammeprogram, Horisont Europa.
De omfat tende t ilt akene som er iverksat t for å begrense den pågående koronavirus-pandemien
(Covid-19) har i 2021 medført omfat tende bruk av hjemmekontor, avlyst e reiser og sterk reduksjon i
akt ivit eter knyt tet t il gjennomføring av prosjekt er. Det t e har git t negat ive konsekvenser for
virksomhet en gjennom hele året . Til t ross for omfat t ende smit t evernt ilt ak har Nofima klart seg godt ,
men usikkerhet en knytt et til yt terligere t ilt ak og nedstenging av samfunnet i 2022 skaper fort satt
usikkerhet med hensyn på innt ekt s- og result at utviklingen fremover.

ser ennå ikke konsekvensene av økt e energipriser, økte mat priser, økt inflasjon og myndighetenes
t ilt ak for å redusere offent lige ut gift er. Det t e er faktorer som vil kunne påvirke selskapet fremover og
vurderes som både økonomisk og operasjonell risiko.

St yret t akker selskapet s ansat t e for innsat sen i 2021.

Tromsø, 31. mars 2022

Olav Fjell, Styreleder

Eirik-Selmer Olsen

Edel Storelvmo

Thomas Farst ad

Tine Gryt nes Laskerud

Audun Iversen

Cat hrine Finne Kure

Tone Aspevik
Øyvind Fylling-Jensen
Adm. dir.
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Krigen mellom Ukraina og Russland skaper stor usikkerhet knyt t et norsk og internasjonal økonomi. Vi

Resultatregnskap
Balanse
Kontantstrøm
Noter til regnskapet
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Årsregnskap 2021
Nofima AS

RESULTATREGNSKAP
NOFIM A AS

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Not e

2021

2020

464 117
106 394
103 092
3 392
676 994

459 544
105 160
93 411
2 764
660 879

Direkt e prosjekt - og oppdragskost nader

158 660

155 790

Netto driftsinntekter

518 334

505 090

343 673
14 615
158 971
517 260

326 124
13 097
147 184
486 406

1 075

18 684

3 396
0
1 531
1 215
650

4 482
1 496
0
741
5 237

1 725
1 725

23 921
23 921

Prosjekt - og oppdragsinnt ekt er
Tilskudd Nærings- og fiskeridepart ement et
Grunnbevilgning Norges forskningsråd
Andre drift sinnt ekt er
Sum driftsinntekter

Lønnskost nad
Ordinære avskrivninger
Annen drift skost nad
Sum driftskostnader

2

1, 11
8

Driftsresultat
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Annen finansinnt ekt
Verdiøkning markedsbasert e omløpsmidler
Verdireduksjon markedsbasert e omløpsmidler
Annen finanskost nad
Resultat av finansposter

14
9
9
14

Ordinært result at før skat t ekost nad
Ordinært resultat

Årsresultat

7

1 725

23 921

OVERFØRINGER
Avsat t t il annen egenkapit al
Sum overføringer

7

1 725
1 725

23 921
23 921
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Tall i hele t usen NOK

BALANSE
NOFIM A AS

EIENDELER
ANLEGGSM IDLER
IM M ATERIELLE EIENDELER
Ut sat t skat t efordel
Sum immaterielle eiendeler
VARIGE DRIFTSM IDLER
Tomt er, bygninger o.a. fast eiendom
M askiner og anlegg
Drift sløsøre, invent ar o.a. ut st yr
Sum varige driftsmidler
FINANSIELLE ANLEGGSM IDLER
Invest eringer i t ilknyt t et selskap
Invest eringer i aksjer og andeler
Sum finansielle anleggsmidler

Not e

2021

2020

10

2 200
2 200

2 200
2 200

23 622
2 526
68 000
94 148

15 883
3 328
52 023
71 235

250
8
258

250
8
258

96 605

73 692

95 193
28 005
44 539
167 736

78 604
30 458
21 849
130 911

8

3

Sum anleggsmidler

OM LØPSM IDLER
FORDRINGER
Kundefordringer
Oppt jent e prosjekt - og oppdragsinnt ekt er
Andre kort sikt ige fordringer
Sum fordringer

4, 12
4
4

INVESTERINGER
M arkedsbasert e aksjer
M arkedsbasert e obligasjoner
Sum investeringer

9
9

234
0
234

0
111 041
111 041

Bankinnskudd, kont ant er o.l.

5

215 550

134 954

Sum omløpsmidler

383 520

376 907

Sum eiendeler

480 125

450 599
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Tall i hele t usen NOK

BALANSE
NOFIM A AS

Not e

EGENKAPITAL OG GJELD

2021

2020

6, 7

21 092
21 092

21 092
21 092

7

195 492
195 492

193 767
193 767

216 584

214 859

11

7 232
343
7 575

4 269
1 201
5 470

12

74 567
19 782
46 516
94 882
20 219
255 966

77 644
19 133
45 651
74 857
12 985
230 270

Sum gjeld

263 542

235 740

Sum egenkapital og gjeld

480 125

450 599

EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL
Aksjekapit al
Sum innskutt egenkapital
OPPTJENT EGENKAPITAL
Annen egenkapit al
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER
Pensjonsforplikt elser
Andre avset ninger for forplikt elser
Sum avsetning for forpliktelser
ANNEN LANGSIKTIG GJELD
KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offent lige avgift er
Feriegjeld og andre påløpne personalkost nader
Forskuddsbet alt e prosjekt - og oppdragsinnt ekt er
Annen kort sikt ig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

4

Tromsø, 31.03.2022

Olav Fjell
St yreleder

Eirik Selmer-Olsen
Nest leder

Edel Palma St orelvmo
St yremedlem

Audun Iversen
St yremedlem

Cat hrine Finne Kure
St yremedlem

Thomas Henning Farst ad
St yremedlem

Tine Annet t e Gryt nes Laskerud
St yremedlem

Tone Aspevik
st yremedlem

Øyvind Fylling-Jensen
daglig leder

NOFIM A AS

SIDE 4

Penneo Dokumentnøkkel: K2F4O-EPCXI-GYIIH-AF6W8-XS34J-GUBP6

Tall i hele t usen

KONTANTSTRØM
Tall i hele tusen NOK

Note

2021

2020

KONTANTSTRØM M ER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER
Resultat før skattekostnad
Tap ved salg av anleggsmidler
8
Ordinære avskrivninger
8
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i opptjente/ forskuddsbetalte prosjektinntekter
Forskj. kostnadsført pensjon og inn-/ utbet. i pensjonsordn.
Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter
Endring i andre tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

1 725
1 539
14 615
-16 588
-3 077
22 478
2 963
-2 377
-14 799
6 478

23 921
0
13 097
7 946
11 623
15 708
-478
0
21 214
93 030

KONTANTSTRØM M ER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak
Innbetalinger ved salg av andre investeringer
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

275
39 342
0
112 015
72 948

45
19 345
8
0
-19 307

79 425
134 954
214 380

73 723
61 231
134 954

8
8
9

KONTANTSTRØM M ER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse
Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt
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NOFIM A AS

Nofima AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2021
Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er ut arbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk.
Driftsinntekter
Salg av t jenest er innt ekt sføres i t akt med ut førelsen. Verdien av prosjekt er under ut førelse pr. 31.12 er
vurdert t il ut legg som kan viderefakt ureres samt medgåt t t id t il godkjent ut fakt ureringssat s.

Pr. 31.12 vurderes også gjenstående arbeid for å slut t føre prosjekt ene. Dersom vurderingen viser at
prosjekt et vil gå med t ap, gjøres det avset ning for hele det forvent ede t ap uavhengig av fullføringsgraden.

Offentlig tilskudd
Tilskudd klassifiseres som drift st ilskudd eller invest eringst ilskudd. Tilskudd som er relat ert t il både drift og
invest ering, fordeles forholdsmessig.

Tilskudd regnskapsføres t il verdien av t ilskuddet på t ransaksjonst idspunkt et, og result at føres samt idig med
den innt ekt en det skal øke eller kost naden det skal redusere. Result at føring av t ilskudd kan først skje når
det er sannsynlig at bet ingelsene for t ilskuddet er eller vil bli oppfylt .
Invest ering og t ilskudd føres brut to. En invest ering kan ikke balanseføres t il en høyere verdi enn virkelig
verdi på invest eringst idspunkt et . I den ut st rekning t ilskuddet er ment som et t ilskudd t il selve
invest eringen, og en verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensst emmelse mellom invest eringen og
virkelig verdi, legges net t oføring t il grunn.
Ved net t oføring går t ilskudd t il frat rekk i eiendelens anskaffelseskost og eiendelen føres opp med
net t obeløpet i balansen. Dersom grunnlaget for brut toføring i balansen er t il st ede, skal det result at førte
t ilskuddet spesifiseres som drift sinnt ekt .
Kostnader
Kost nader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som t ilhørende innt ekt . I de t ilfeller det ikke er
en klar sammenheng mellom ut gift er og innt ekt er fast set tes fordelingen et t er skjønnsmessige krit erier.
Øvrige unnt ak fra sammenst illingsprinsippet er angit t der det er akt uelt .
Skatter
Skat t ekost naden sammenst illes med regnskapsmessig result at før skat t . Skat t knyt tet t il
egenkapit alt ransaksjoner, for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapit alen.

Skat t ekost naden best år av bet albar skat t (skatt på året s direkt e skat t epliktige innt ekt ) og endring i net t o
ut sat t skat t . Skat t ekost naden fordeles på ordinært result at og virkning av prinsippendring og korrigering av
feil i henhold t il skat t egrunnlaget . Ut sat t skat t og ut sat t skat t efordel er present ert net t o i balansen.
Kontantstrømoppstilling
Kont ant st rømoppst illingen ut arbeides et t er den indirekt e met oden. Kont ant er og kontant ekvivalent er
omfat t er kontant er og bankinnskudd.
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Ut ført, ikke fakt urert arbeid, vises i balansen som ” Oppt jent e prosjekt - og oppdragsinntekt er” . A-kont o
bet alinger og forskudd som er mot t at t fra kundene, hvor fakt urering overst iger ut ført arbeid, vises i
balansen som ” Forskuddsbet alt e prosjekt - og oppdragsinntekt er

Nofima AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2021
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler best emt t il varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal t ilbakebet ales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved
klassifisering av kort sikt ig og langsikt ig gjeld er t ilsvarende krit erier lagt t il grunn.

Omløpsmidler vurderes t il lavest e av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes t il anskaffelseskost , men nedskrives t il gjenvinnbart beløp dersom det t e er lavere
enn bokført verdi, og verdifallet forvent es ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset
økonomisk levet id avskrives planmessig.

Ut byt t e fra t ilknyt t et selskap som overst iger t ilbakeholdt result at i eierperioden ansees som t ilbakebet aling
av anskaffelseskost .
Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler
Andre aksjer er vurdert et t er kost met oden. Invest eringene nedskrives t il virkelig verdi ved verdifall som
forvent es ikke å være forbigående. M ot t at t ut byt t e fra selskapene innt ekt sføres som annen finansinntekt .
Finansielle instrumenter og varederivater
Finansielle inst rument er, herunder aksjer og obligasjoner, som
- er klassifisert som omløpsmidler,
- inngår i en handelsport efølje med henblikk på videresalg,
- omset tes på børs, aut orisert markedsplass eller t ilsvarende regulert marked i ut landet , og
- har god eierspredning og likvidit et
er vurdert t il virkelig verdi på balansedagen.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført t il pålydende et t er fradrag for avset ning t il forvent et
t ap. Avset ning t il t ap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelt e fordringer.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontant er ol. inkluderer kontant er, bankinnskudd og andre bet alingsmidler med
forfallsdat o som er kort ere enn t re måneder fra anskaffelse.
Valuta
Pengeposter i ut enlandsk valut a omregnes t il balansedagens kurs.
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Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Invest eringer i t ilknyt t et selskap vurderes et t er kost met oden. Invest eringene blir nedskrevet t il virkelig
verdi dersom verdifallet ikke er forbigående og det må anses nødvendig et t er god regnskapsskikk. M ot t at t
ut byt t e og konsernbidrag fra t ilknyt t ede selskaper er innt ekt sført som annen finansinntekt .

Nofima AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2021
Pensjoner
Selskapet har en kollekt iv t jenest epensjonsordning (TPL). I denne innskuddsbasert pensjonsordningen
result at føres innskuddene løpende som lønnskost nad.

Ingen ansat t e er medlem i St at ens Pensjonskasse (lukket ordning). For denne ytelsesbasert
pensjonsordningen beregnes pensjonskostnader og pensjonsforplikt elser et t er lineær oppt jening basert på
forut set ninger om diskont eringsrente, fremt idig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folket rygden,
fremt idig avkast ning på pensjonsmidler samt akt uarmessige forut set ninger om dødelighet , frivillig avgang,
osv. Pensjonsmidler i kollekt ive ordninger vurderes t il virkelig verdi og frat rekkes i net t o
pensjonsforplikt elser i balansen. Endringer i forplikt elsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles
over ant at t gjenværende oppt jeningst id. Selskapet har fra og med 2015 endret prinsipp hva gjelder
fordeling av uamort isert est imat avvik, slik at avviket fordeles over ant at t gjenværende t jenest et id.
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Arbeidsgiveravgift en kost nadsføres basert på innbet alt pensjonspremie for sikrede (kollekt ive)
pensjonsordninger, mens den er periodisert i samsvar med endring i pensjonsforplikt elsen for usikrede
pensjoner.
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Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor (tall i tusen)
Lønnskostnader

Lønninger

2021

2020

258 579

247 887

Arbeidsgiveravgift

37 535

36 702

Pensjonskost nader

39 736

34 565

Andre personalkost nader
Sum

7 823

6 970

343 673

326 124

Selskapet har i 2021 sysselsat t 373 årsverk.

Ytelser til ledende personer

Lønn
Pensjonskost nader
Annen godt gjørelse
Sum

Daglig leder

Styret

2 458

0

194

0

15

749

2 667

749

Ved oppsigelse fra selskapet s side har Administrerende direkt ør i sin avtale ret t t il t olv måneders et t erlønn,
ut over lønn og ytelser i oppsigelsest iden på seks måneder.
St yret eller daglig leder har ikke spesielle klausuler om vederlag knyt tet t il sine verv i selskapet .
Det er ikke git t lån/ sikkerhet sst illelse t il daglig leder, st yreleder eller andre nærst ående part er. Det er ingen
enkelt lån/ sikkerhet sst illelser som ut gjør mer enn 5 % av selskapet s egenkapit al.
Lederlønnserklæring
Nofima følger anbefalingene for fast set telse av godt gjørelse t il ledende personer i t råd med
eierskapsmeldingen (M eld.St . 8 (2019-2020), «Forskrift om ret ningslinjer og rapport om godt gjørelse for
ledende personer», vedt att av Nærings- og fiskeridepart ement et den 11. desember 2020, og i t råd med
«St at ens ret ningslinjer for lederlønn i selskaper med st at lig eierandel» (fast sat t av Nærings- og
fiskeridepart ement et 30.4.2021) Nofima har i t illegg t il administ rerende direkt ør, definert følgende
st illinger som ledende personer: økonomidirekt ør, HR-direkt ør, kommunikasjonsdirekt ør, og
divisjonsdirekt ører (per i dag t re).

Nofima har ut arbeidet ret ningslinjer for fast set telse av lederlønn som er åpent t ilgjengelig for alle ansat t e
på selskapet s int ranet t . Dokument et fast slår at Nofima skal t ilby konkurransedykt ig lønn og ha en
belønningspolit ikk som bidrar t il langsikt ig mot ivasjon og ut vikling av medarbeiderne i selskapet .
Kompensasjonen skal være konkurransedykt ig, men ikke markedsledende.
Ledende personer i Nofima mot t ar fast lønn, pensjons- og forsikringsordninger. Tilleggsyt elser som
forsikringer, fri avis/ -er, dekning av elekt ronisk kommunikasjon o.l. skjer i henhold t il Skat t edirekt orat et s
ret ningslinjer. Alle ledende ansat t e er medlemmer av selskapet s innskuddsbaserte
t jenest epensjonsordning på lik linje med øvrige ansat t e. Pensjonsgrunnlaget er begrenset oppad t il 12G.
Den generelle aldersgrense er 70 år. Administrerende direkt ør har pensjonsalder 67 år. Det er ingen bonusog aksjeordninger eller andre former for variabel lønn t il ledende ansat t e.
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PENSJONSFORPLIKTELSER
Selskapet er plikt ig t il å ha t jenest epensjonsordning et t er lov om obligat orisk t jenest epensjon.
Selskapet s pensjonsordninger t ilfredsst iller kravene i denne lov (se not e 11).

Nofima AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2021
Administrerende direkt ørs lønn fast set tes og godkjennes av et samlet st yre basert på st yret s evaluering og
årlig medarbeidersamt ale med st yret s leder. Godt gjørelse t il øvrige ledende ansat t e fast set tes av
administ rerende direkt ør i t råd med overordnede ret ningslinjer.
Revisor
Honorar til revisor eks. mva utgjør:

2021

2020

Lovpålagt revisjon

205

189

Andre at t estasjonst jenest er

138

120

45

24

388

333

Bist and/ rådgivning
Sum

Type tilskudd

Prosjektt ilskudd
Drift st ilskudd NFD

2021

2020

388 754

347 285

52 120

52 329

Grunnbevilgning NFR

103 092

93 411

Sum

543 966

493 025

Prosjektt ilskuddene er t ilsagn på konkurranseut sat t e midler fra i hovedsak Forskningsrådet , EU og de
næringsret t ede fondene FHF og FFL samt prosjekt er/ oppdrag som ut føres på vegne av depart ementet .
Prosjektt ilskuddene disponeres og rapport eres i henhold t il kontrakt er og st andard vilkår. Drift st ilskudd fra
NFD best år av husleiet ilskudd samt drift st øt t e/ husleiet ilskudd t il Havbruksst asjonen i Tromsø. Den st at lige
grunnbevilgningen disponeres årlig t il langsikt ig kunnskaps- og kompet ansebygging samt vit enskapelig
kvalitet ssikring, int ernasjonalisering og samarbeid.

Note 3 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. (tall i tusen)

Firma

Havbruksst asjonen i
Tromsø AS

Firma

Havbruksst asjonen i
Tromsø AS

NOFIM A AS

Anskaffelses-

Forretnings-

tidspunkt

kontor

Eierandel

Stemmeandel

19.05.1999

Tromsø

50 %

50 %

Egenkapital i følge
siste årsregnskap

62 083

Årsresultat i følge
siste årsregnskap

6 779
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Note 2 Offentlig tilskudd (tall i tusen)

Nofima AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2021
Note 4 Fordringer og gjeld (tall i tusen)

Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn fem år.
Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn et t år.

Note 5 Bankinnskudd (tall i tusen)

Bankinnskudd, kontant er, o.l. omfat t er bundne skat t et rekksmidler med kr. 12 963.
Bankinnskudd, kontant er, o.l. omfat t er bundne koordinat ormidler fra EU-prosjekter med kr. 21 408.

AKSJEKAPITALEN I NOFIM A AS PR. 31.12 BESTÅR AV:
Antall

Pålydende

Bokført

Ordinære aksjer

21 092

1 000,0

21 092

Sum

21 092

21 092

EIERSTRUKTUR
Aksjonærer i % pr. 31.12:

Nærings- og fiskeridepart ement et
St ift elsen for landbruket s næringsmiddelforskning
Akvainvest M øre og Romsdal AS
Totalt antall aksjer

Ordinære

Eierandel

Stemmeandel

11 980

56,8

56,8

7 003

33,2

33,2

2 109

10,0

10,0

21 092

100,0

100,0

Note 7 Egenkapital (tall i tusen)

Pr 01.01.2021

Aksjekapital

Overkurs

Annen Innskutt
egenkapital

Annen
egenkapital

21 092

0

0

193 767

1 725

1 725

21 092

0

0

195 492

216 584

Året s result at
Pr 31.12.2021

NOFIM A AS

Sum
egenkapital
214 859
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Note 6 Aksjonærer

Nofima AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2021

Tomter,
bygninger oa.
fast eiendom

Driftsløsøre,
inventar o.l.

M askiner og
anlegg

Sum varige
driftsmidler

65 233

124 987

16 939

207 159

9 375

29 967

0

39 342

-2 030

0

-2 030

Anskaffelseskost 31.12.2021

74 608

152 924

16 939

244 471

Akkumulert e av- og
nedskrivinger 31.12.2021

50 986

84 924

14 413

150 323

Bokført verdi per 31.12.2021

23 622

68 000

2 526

94 148

1 636

12 176

803

14 615

3 - 25 år

3 - 25 år

7 år

Lineær

Lineær

Lineær

Anskaffelseskost 01.01.2021
Tilgang kjøpt e drift smidler
Avgang

Året s avskrivinger
Forvent et økonomisk levet id
Avskrivningsplan
Leie av varige drift smidler:
Driftsmiddel

Leieperiode

Årlig leie

Transport midler

2021-2026

697

Invent ar og ut st yr

2021-2026

567

Forskningsbygg, lokaler og st asjoner

2021-2043

53 928

Serverleie

2021-2022

7 980

Sum

63 171

Av invest eringsmidlene for 2021 er 70% anvendt t il FoU- og produksjonsut st yr. 25% av midlene er anvendt
t il bygningsmessig infrast rukt ur for FoU-akt ivit et og drift , og rest erende 5% er anvendt t il IT-invest eringer.
Invest eringer ut over budsjet t gjelder i hovedsak st rat egiske FoU-t illeggsinvest eringer (M NOK 15) vedt att
av st yret i løpet av regnskapsåret .

Note 9 M arkedsbaserte verdipapirer (tall i tusen)

Verdipapirfond DNB
Genet ic Analyses
Sum

NOFIM A AS

Anskaffelseskost

M arkedsverdi

Balanseført
verdi

Periodens
resultatførte
verdiendring

82 852

0

0

-1 765

100

234

234

233

82 952

234

234

-1 532
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Note 8 Anleggsnote (tall i tusen)

Nofima AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2021
Note 10 Skatt
Årets skattekostnad

2021

2020

Bet albar skat t

0

0

Endring i ut sat t skat t efordel

0

0

Skattekostnad ordinært resultat

0

0

Result at ført skat t på ordinært result at :

Ordinært result at før skat t

1 725

23 921

Permanent e forskjeller

1 982

-10 682

-3 423

-8 334

-284

-4 905

0

0

Bet albar skat t på året s result at

0

0

Sum betalbar skatt i balansen

0

0

Endring i midlert idige forskjeller
Anvendelse av fremførbart underskudd
Skattepliktig inntekt

Bet albar skat t i balansen:

Skat t eeffekt en av midlert idige forskjeller og underskudd t il fremføring som har git t opphav t il ut sat t skat t
og ut sat t e skat t efordeler, spesifisert på t yper av midlert idige forskjeller
2021

2020

Endring

-40 373

-44 862

-4 489

Fordringer

-3 888

-3 868

20

Gevinst – og t apskont o

-4 235

-5 294

-1 059

-343

-1 201

-858

-7 232

-4 269

2 963

Sum

-56 071

-59 494

-3 423

Akkumulert fremførbart underskudd

-72 387

-72 671

-284

Inngår ikke i beregningen av ut sat t skat t

118 458

122 165

3 707

Grunnlag for utsatt skattefordel

-10 000

-10 000

0

-2 200

-2 200

0

Varige drift smidler

Avset ninger mv
Pensjonspremie/ - forplikt else

Utsatt skattefordel (22 %)

Note 11 Innskuddspensjon, AFP og ytelsespensjon (tall i tusen)

Nofima har t jenest epensjonsordning et t er ny t jenest epensjon (TPL) for alle ansat t e, unnt at t for de som
fort sat t er innmeldt i St at ens Pensjonskasse. Ansatt e er omfat t et av en uføre- og barnepensjon.
Selskapet har i t illegg en privat avtalefest et pensjonsordning (AFP) som er en t ariffbasert ordning for
ansat t e i privat sektor. Selskapet s ansat t e kan velge å gå av med AFP fra fylt e 62 år. Ordningen innregnes
som en innskuddsordning. Ordningen omfat t er alle ansat t e.
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Skat t eplikt ig innt ekt :

Nofima AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2021
Ytelsespensjon
33 pensjonist er, er dekket gjennom St at ens Pensjonskasse pr. 31.12. Ordningen omfat t er alders-, uføre- og
et t erlat t epensjon.

Beregning av årets pensjonskostnad:

2021

2020

Nåverdi av året s pensjonsoppt jening

117

197

-186

-503

3

4

Net t o rent ekost nad
Administrasjonskostnader

-8

-38

Result at ført akt uarielt t ap (gevinst )

Arbeidsgiveravgift

4 745

624

Årets pensjonskostnad ytelsesbasert pensjonsordning

4 671

284

Året s pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning 1)

35 065

34 281

Året s t ot ale pensjonskostnad

39 736

34 565
69

Pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler:

Brut t o pensjonsforplikt else
Virkelig verdi pensjonsmidler
Net t o pensjonsforplikt else
Arbeidsgiveravgift
Ikke result at ført akt uarielt t ap (gevinst ) inkl. AGA
Balanseført pensjonsforpliktelse

2021

2020

71 060

67 680

- 48 403

- 49 465

22 657

18 215

2 877

2 313

- 18 302

-16 260

7 232

4 268

Endring i forpliktelsen:

2021

2020

Net t o pensjonsforplikt else 1.1.

4 268

4 747

Result at ført pensjonskostnad

4 671

284

Innbet alinger og ut bet alt drift spensjon, inkl AGA

-1 707

-763

Netto balanseført pensjonsforpliktelse 31.12.

7 232

4 268

Ved beregning av pensjonskostnaden og netto pensjonsforpliktelse er
følgende forutsetninger lagt til grunn:

2021

2020

Diskont eringsrent e

1,9 %

1,7 %

Avkast ning på pensjonsmidler

3,1 %

2,7 %

Lønnsvekst

2,75 %

2,25 %

Pensjonsregulering

1,75 %

1,25 %

2,5 %

2,0 %

G-regulering
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Pensjonsforplikt elsene (net t o nåverdi av pensjonsyt elsen oppt jent på balansedagen just ert for framt idige
lønnsøkninger) er vurdert et t er best e est imat basert på forut set ninger per balansedagen. De akt uarielle
beregningene av pensjonsforplikt elsene er ut ført av uavhengig akt uar.

Nofima AS
NOTER TIL REGNSKAPET 2021
Note 12 M ellomværende med tilknyttede selskaper (tall i tusen)
2021

2020

Havbruksst asjonen i Tromsø AS

4 229

2 389

Sum

4 229

2 389

Havbruksst asjonen i Tromsø AS

- 1 492

-1 915

Sum

-1 492

-1 915

2021

2020

Havbruksst asjonen i Tromsø AS

2 337

2 058

Sum

2 337

2 058

Havbruksst asjonen i Tromsø AS

39 666

37 431

Sum

39 666

37 431

Fordringer

Gjeld

Kjøp av varer og tjenester

Note 13 Garantiansvar/ andre forpliktelser

Nofima AS og Universit etet i Tromsø - Norges arkt iske universit et , har gjennom en aksjonæravt ale
forplikt et seg t il å dekke event uelt framt idig underskudd ved Havbruksst asjonen i Tromsø AS som ikke lar
seg dekke på ordinær måt e. Ut fra realist iske forvent ninger om framt idige drift sresultat er anses det lit e
sannsynlig at garant ien vil ut løses.
Nofima garant erer for innt il 75 % av arealet i M ålt idet s hus i St avanger.

Note 14 Poster som er slått sammen i regnskapet (tall i tusen)
Finansinntekter

2021

2020

Rent einnt ekt er

471

575

2 338

2 075

187

1 727

0

0

400

104

3 396

4 482

Finanskostnader

2021

2020

Rent ekost nader

160

4

1 056

737

Rent einnt ekt obligasjoner
Valutagevinst
Aksjeut byt t e
Gevinst salg av obligasjonsfond
Sum

Valutat ap
Nedskrivning aksjer
Sum

NOFIM A AS

0

0

1 215

741
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Salg av varer og tjenester
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%FTJHOFSFOEFQBSUFSTJOJEFOUJUFUFSSFHJTUSFSU PHFSMJTUFUOFEFOGPS

Cathrine Finne Kure

Tone Aspevik

Underskriver

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-1412557
IP: 128.39.xxx.xxx
2022-04-01 13:01:15 UTC

Serienummer: 9578-5993-4-3082829
IP: 85.166.xxx.xxx
2022-04-01 13:02:49 UTC

Øyvind Fylling-jensen

Edel Storelvmo

Underskriver

Underskriver

Serienummer: 9578-5998-4-884614
IP: 46.9.xxx.xxx
2022-04-01 13:37:51 UTC

Serienummer: 9578-5999-4-960922
IP: 89.162.xxx.xxx
2022-04-01 13:54:13 UTC

Thomas Henning Farstad

Olav Fjell

Underskriver

Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-863504
IP: 51.175.xxx.xxx
2022-04-01 14:21:01 UTC

Serienummer: 9578-5999-4-2079674
IP: 77.16.xxx.xxx
2022-04-01 15:18:49 UTC

Audun Iversen

Eirik Selmer-Olsen

Underskriver

Underskriver

Serienummer: 9578-5998-4-1319309
IP: 46.15.xxx.xxx
2022-04-03 14:10:19 UTC

Serienummer: 9578-5999-4-4318813
IP: 148.123.xxx.xxx
2022-04-04 05:42:14 UTC
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<ŽŶŬůƵƐũŽŶ
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ƌĞŐŶƐŬĂƉƐƉƌŝŶƐŝƉƉĞƌ͘

x
x

ŽƉƉĨǇůůĞƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŐũĞůĚĞŶĚĞůŽǀŬƌĂǀ͕ŽŐ
ŐŝƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚĞƚƌĞƚƚǀŝƐĞŶĚĞďŝůĚĞĂǀƐĞůƐŬĂƉĞƚƐĨŝŶĂŶƐŝĞůůĞƐƚŝůůŝŶŐƉĞƌϯϭ͘ĚĞƐĞŵďĞƌϮϬϮϭ͕ŽŐĂǀĚĞƚƐ
ƌĞƐƵůƚĂƚĞƌĨŽƌƌĞŐŶƐŬĂƉƐĊƌĞƚĂǀƐůƵƚƚĞƚƉĞƌĚĞŶŶĞĚĂƚŽĞŶŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐůŽǀĞŶƐƌĞŐůĞƌŽŐŐŽĚ
ƌĞŐŶƐŬĂƉƐƐŬŝŬŬŝEŽƌŐĞ͘

'ƌƵŶŶůĂŐĨŽƌŬŽŶŬůƵƐũŽŶĞŶ
sŝŚĂƌŐũĞŶŶŽŵĨƆƌƚƌĞǀŝƐũŽŶĞŶŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚĚĞŝŶƚĞƌŶĂƐũŽŶĂůĞƌĞǀŝƐũŽŶƐƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽŶ
ƵĚŝƚŝŶŐ;/^ͲĞŶĞͿ͘sĊƌĞŽƉƉŐĂǀĞƌŽŐƉůŝŬƚĞƌŝŚĞŶŚŽůĚƚŝůĚŝƐƐĞƐƚĂŶĚĂƌĚĞŶĞĞƌďĞƐŬƌĞǀĞƚŶĞĚĞŶĨŽƌƵŶĚĞƌZĞǀŝƐŽƌƐ
ŽƉƉŐĂǀĞƌŽŐƉůŝŬƚĞƌǀĞĚƌĞǀŝƐũŽŶĞŶĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͘sŝĞƌƵĂǀŚĞŶŐŝŐĞĂǀƐĞůƐŬĂƉĞƚƐůŝŬĚĞƚŬƌĞǀĞƐŝůŽǀ͕ĨŽƌƐŬƌŝĨƚŽŐ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽĚĞŽĨƚŚŝĐƐĨŽƌWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐƵƚƐƚĞĚƚĂǀƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚŚŝĐƐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚĨŽƌ
ĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐ;/^ͲƌĞŐůĞŶĞͿ͕ŽŐǀŝŚĂƌŽǀĞƌŚŽůĚƚǀĊƌĞƆǀƌŝŐĞĞƚŝƐŬĞĨŽƌƉůŝŬƚĞůƐĞƌŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚĚŝƐƐĞŬƌĂǀĞŶĞ͘
/ŶŶŚĞŶƚĞƚƌĞǀŝƐũŽŶƐďĞǀŝƐĞƌĞƚƚĞƌǀĊƌǀƵƌĚĞƌŝŶŐƚŝůƐƚƌĞŬŬĞůŝŐŽŐŚĞŶƐŝŬƚƐŵĞƐƐŝŐƐŽŵŐƌƵŶŶůĂŐĨŽƌǀĊƌŬŽŶŬůƵƐũŽŶ͘
TǀƌŝŐŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ
^ƚǇƌĞƚŽŐĚĂŐůŝŐůĞĚĞƌ;ůĞĚĞůƐĞŶͿĞƌĂŶƐǀĂƌůŝŐĞĨŽƌŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶŝĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶ͘TǀƌŝŐŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŵĨĂƚƚĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŝĊƌƐƌĂƉƉŽƌƚĞŶďŽƌƚƐĞƚƚĨƌĂĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŽŐĚĞŶƚŝůŚƆƌĞŶĚĞƌĞǀŝƐũŽŶƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶ͘sĊƌŬŽŶŬůƵƐũŽŶŽŵ
ĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŽǀĞŶĨŽƌĚĞŬŬĞƌŝŬŬĞŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶĞŶŝĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶ͘
/ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚƌĞǀŝƐũŽŶĞŶĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚĞƌĚĞƚǀĊƌŽƉƉŐĂǀĞĊůĞƐĞĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶ͘&ŽƌŵĊůĞƚĞƌĊǀƵƌĚĞƌĞ
ŚǀŽƌǀŝĚƚĚĞƚĨŽƌĞůŝŐŐĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐŝŶŬŽŶƐŝƐƚĞŶƐŵĞůůŽŵĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶŽŐĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŽŐĚĞŶŬƵŶŶƐŬĂƉǀŝŚĂƌ
ŽƉƉĂƌďĞŝĚĞƚŽƐƐƵŶĚĞƌƌĞǀŝƐũŽŶĞŶĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ͕ĞůůĞƌŚǀŽƌǀŝĚƚŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŝĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶĞůůĞƌƐĨƌĞŵƐƚĊƌƐŽŵ
ǀĞƐĞŶƚůŝŐĨĞŝů͘sŝŚĂƌƉůŝŬƚƚŝůĊƌĂƉƉŽƌƚĞƌĞĚĞƌƐŽŵĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶĨƌĞŵƐƚĊƌƐŽŵǀĞƐĞŶƚůŝŐĨĞŝů͘sŝŚĂƌŝŶŐĞŶƚŝŶŐĊ
ƌĂƉƉŽƌƚĞƌĞŝƐĊŚĞŶƐĞĞŶĚĞ͘
ĂƐĞƌƚƉĊŬƵŶŶƐŬĂƉĞŶǀŝŚĂƌŽƉƉĂƌďĞŝĚĞƚŽƐƐŝƌĞǀŝƐũŽŶĞŶ͕ŵĞŶĞƌǀŝĂƚĊƌƐďĞƌĞƚŶŝŶŐĞŶ
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ĞƌŬŽŶƐŝƐƚĞŶƚŵĞĚĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŽŐ
ŝŶŶĞŚŽůĚĞƌĚĞŽƉƉůǇƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵƐŬĂůŐŝƐŝŚĞŶŚŽůĚƚŝůŐũĞůĚĞŶĚĞůŽǀŬƌĂǀ͘

>ĞĚĞůƐĞŶƐĂŶƐǀĂƌĨŽƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ
>ĞĚĞůƐĞŶĞƌĂŶƐǀĂƌůŝŐĨŽƌĊƵƚĂƌďĞŝĚĞĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŽŐĨŽƌĂƚĚĞƚŐŝƌĞƚƌĞƚƚǀŝƐĞŶĚĞďŝůĚĞŝƐĂŵƐǀĂƌŵĞĚ
ƌĞŐŶƐŬĂƉƐůŽǀĞŶƐƌĞŐůĞƌŽŐŐŽĚƌĞŐŶƐŬĂƉƐƐŬŝŬŬŝEŽƌŐĞ͘>ĞĚĞůƐĞŶĞƌŽŐƐĊĂŶƐǀĂƌůŝŐĨŽƌƐůŝŬŝŶƚĞƌŶŬŽŶƚƌŽůůƐŽŵĚĞŶ
ĨŝŶŶĞƌŶƆĚǀĞŶĚŝŐĨŽƌĊŬƵŶŶĞƵƚĂƌďĞŝĚĞĞƚĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉƐŽŵŝŬŬĞŝŶŶĞŚŽůĚĞƌǀĞƐĞŶƚůŝŐĨĞŝůŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶ͕ǀĞƌŬĞŶƐŽŵ
ĨƆůŐĞĂǀŵŝƐůŝŐŚĞƚĞƌĞůůĞƌƵƚŝůƐŝŬƚĞĚĞĨĞŝů͘

ĞůŽŝƚƚĞƌĞĨĞƌƐƚŽŽŶĞŽƌŵŽƌĞŽĨĞůŽŝƚƚĞdŽƵĐŚĞdŽŚŵĂƚƐƵ>ŝŵŝƚĞĚ;͞dd>͟Ϳ͕ŝƚƐŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬŽĨŵĞŵďĞƌĨŝƌŵƐ͕ĂŶĚƚŚĞŝƌƌĞůĂƚĞĚĞŶƚŝƚŝĞƐ

;ĐŽůůĞĐƚŝǀĞůǇ͕ƚŚĞ͞ĞůŽŝƚƚĞŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͟Ϳ͘dd>;ĂůƐŽƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐ͞ĞůŽŝƚƚĞ'ůŽďĂů͟ͿĂŶĚĞĂĐŚŽĨŝƚƐŵĞŵďĞƌĨŝƌŵƐĂŶĚƌĞůĂƚĞĚĞŶƚŝƚŝĞƐĂƌĞůĞŐĂůůǇ
ƐĞƉĂƌĂƚĞĂŶĚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŶƚŝƚŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶŶŽƚŽďůŝŐĂƚĞŽƌďŝŶĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌŝŶƌĞƐƉĞĐƚŽĨƚŚŝƌĚƉĂƌƚŝĞƐ͘dd>ĂŶĚĞĂĐŚdd>ŵĞŵďĞƌĨŝƌŵĂŶĚ
ƌĞůĂƚĞĚĞŶƚŝƚǇŝƐůŝĂďůĞŽŶůǇĨŽƌŝƚƐŽǁŶĂĐƚƐĂŶĚŽŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚŶŽƚƚŚŽƐĞŽĨĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘dd>ĚŽĞƐŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƚŽĐůŝĞŶƚƐ͘WůĞĂƐĞƐĞĞ
ǁǁǁ͘ĚĞůŽŝƚƚĞ͘ŶŽƚŽůĞĂƌŶŵŽƌĞ͘

ΞĞůŽŝƚƚĞ^

ZĞŐŝƐƚƌĞƌƚŝ&ŽƌĞƚĂŬƐƌĞŐŝƐƚĞƌĞƚDĞĚůĞŵŵĞƌĂǀĞŶ
ŶŽƌƐŬĞZĞǀŝƐŽƌĨŽƌĞŶŝŶŐ
KƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶƐŶƵŵŵĞƌ͗ϵϴϬϮϭϭϮϴϮ
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sĞĚƵƚĂƌďĞŝĚĞůƐĞŶĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚŵĊůĞĚĞůƐĞŶƚĂƐƚĂŶĚƉƵŶŬƚƚŝůƐĞůƐŬĂƉĞƚƐĞǀŶĞƚŝůĨŽƌƚƐĂƚƚĚƌŝĨƚŽŐŽƉƉůǇƐĞŽŵ
ĨŽƌŚŽůĚĂǀďĞƚǇĚŶŝŶŐĨŽƌĨŽƌƚƐĂƚƚĚƌŝĨƚ͘&ŽƌƵƚƐĞƚŶŝŶŐĞŶŽŵĨŽƌƚƐĂƚƚĚƌŝĨƚƐŬĂůůĞŐŐĞƐƚŝůŐƌƵŶŶĨŽƌĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚƐĊ
ůĞŶŐĞĚĞƚŝŬŬĞĞƌƐĂŶŶƐǇŶůŝŐĂƚǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞŶǀŝůďůŝĂǀǀŝŬůĞƚ͘
ZĞǀŝƐŽƌƐŽƉƉŐĂǀĞƌŽŐƉůŝŬƚĞƌǀĞĚƌĞǀŝƐũŽŶĞŶĂǀĊƌƐƌĞŐŶƐŬĂƉĞƚ
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