


















































Geno SA 

Note 2 Spesifikasjon av salgsinntekter (Alle tall i 1000 kroner) 

Morselskapet 

2019 2018 Geografisk fordeling 

149 040 126 479 Salg av sæd nasjonal 

0 0 Salg av sæd internasjonalt 

10 584 13 327 Annet salg 

159 624 139 806 Sum 

Note 3 Seminområdene inntekt (morselskap og konsern) 

Seminområdene inntekt 

Produsentenes egenandel 

Norsvin 

Jordbruksavtalemidler avregnet 

Sum 

Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm. 

Morselskapet 

2019 2018 Lønnskostnader - Kontor/anlegg 

51 586 48 869 Lønninger 

7 903 7 300 Folketrygdavgift 

4 280 3 794 Pensjonskostnader 

0 0 Andre ytelser 

4 665 3 019 Innleie av arbeidskraft 

0 0 Aktiverte lønnskostnader 

68 434 62 982 Sum 

Morselskapet 

2019 2018 Lønnskostnader - Seminområdet 

32 324 32 184 Lønninger 

5 124 5 025 Folketrygdavgift 

1 814 1 754 Pensjonskostnader 

1 296 1 703 Andre �lelser 

40 558 40 665 Sum 

141 140 Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært 

Ytelser til ledende personer 

Lønn 

Pensjonsutgifter 

Annen godtgjørelse 

Konsernet 

2019 

139 120 

38 544 

6 259 

183 923 

2019 

145 375 

21 896 

2 893 

170 164 

2018 

115 298 

38 681 

7 987 

161 966 

2018 

146 684 

21 402 

1 892 

169 977 

Konsernet 

2019 2018 

62 949 60 342 

9 764 9 162 

5 174 4 612 

463 523 

6 421 4 654 

-2 736 -3 397 

82 035 75 896 

Konsernet 

2019 2018 

32 324 32 184 

5 124 5 025 

1 814 1 754 

1 296 1 703 

40 558 40 665 

163 163 

Daglig leder Styret 

1 527 1 256 

61 0 

111 1 017 

Godtgjørelse til styret er inkludert arbeidsgiveravgift, men eksklusiv feriepenger.  Tidligere administrerende 
direktør har en pensjonsavtale som gir rett til pensjon i perioden 62 til 67 år. Forpliktelsen er inkludert i 
regnskapet.

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter. 

Kostnadsført godtgjørelse til revisor 

Lovpålagt revisjon 

Andre attestasjonstjenester 

Skatterådgivning (inkl. teknisk bistand med ligningspapirer) 

Annen bistand 

Sum 

Morselskap 

96 

18 

83 

199 

Konsern 

151 

45 

133 

331 

Noter til regnskapet for 2019 









Geno SA 

Note 11 Likvider/langsiktig lån 

Morselskapet 

Kassekreditt: Limit kr 50 mill og benyttet kreditt pr. 31.12. kr 16,9 mill. Ubenyttet kassekreditt kr 33, 1 mill. 

For skalletrekk er det stilt bankgaranti på kr 5 mill. 

l datterselskaper er det innestående på bankkonto for sikring av skattetrekk tkr 434. 

Morselskapet har et kortsiktig valutalån som forfaller i november 2020, med mulighet for forlengelse. 

I tillegg l1ar morselskapet et avdragsfritt langsiktig lån til kredittinstitusjon med forfall i oktober 2022. 

Datterselskapet Spermvital AS har fått et lån fra Innovasjon Norge på kr 3,99 mill. Lånet forrentes med en nominell rente 

på 4,7% og er avdragsfritt fram til 01.09.2020. 

Note 12 Offentlige tilskudd 

Morselskapet 

2019 2018 

21 896 21 402 

0 0 

0 0 

2 452 760 

9 290 9 290 

33 638 31 451 

0 

Konsernet 

2019 2018 

Midler fra Jordbruksavtalen til seminvirksomhet 21 896 21 402 

Norges Forskningsråd 5 256 4 779 

Skattefunn, investeringstilskudd 1 405 1 632 

Andre off. tilskudd 2 452 1 055 

Tilskudd fra omsetningsrådet 9 290 9 290 

Sum inntektsførte tilskudd 40 299 38 158 

Skattefunn, kostnadsreduksjon 602 699 

Tilskudd er delvis ført som andre driftsinntekter, delvis som kostnadsreduksjon, og delvis under semintjenesten. 

Gena SA har i 2019 mottatt et investeringstilskudd på mnok 4,6 fra Landbruksdepartementet som ikke har resultateffekt. 

Note 13 Datterselskap, tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet 

Morselsl<apet 

Eier•/ Egenkapital Resultat 
Forretnings• stemme• siste år (100 siste år Balanseført 

Datterselskap kontor andel %) (100 %) verdi 

Sperm Vital lnvest AS Hamar 69% 15 299 -37 10 970 

Sperm Vital AS Hamar 88 % 10 668 -2 837 5 900 

Biokapital AS Hamar 100% 2 145 40 900 

Geno Global AS Hamar 100% 4 672 82 18 013 

Datterdatterselskaper (eies av Gena Global AS) 

Xsires Crossbreeding Nederland 90% 1 654 216 0 

Balanseført verdi 31.12. 35 783 

Eier•/ Egenkapital Resultat 
Forretnings- stemme- siste år (100 siste år Balanseført 

Tilknyttet selskap kontor andel %) (100%) verdi 

Cryo lnvest AS Hamar 50 % 5 974 -282 3 825 

Cryogenetics AS Hamar 50 % 25 399 1 560 22 020 

BioBank AS Hamar 33 % 7 338 1 691 1 100 

Balanseført verdi 31.12. 26 945 

Tallene som er oppgitt for Cryogenetics AS ovenfor, gjelder selskapsregnskapet. 

Behandling av tilknyttede selskap i konsernet 

BioBank AS Cryo lnvest AS 
Cryo-

Sum 
11enetics AS 

Beregning av årets resultatandel 

Andel årets resultat 

Andel tidligere års resultat 

Avskrivning henførbar merverdi 

Avskrivning goodwill 

Årets resultatandel 

Beregning av balanseført verdi 31.12. 

Balanseført verdi 01.01. 

Tilgang/avgang i perioden 

Årets resultatandel 

Egenkapitaljustering direkte mot egenkapitalen 

Overføringer til/fra selskapet (utbytte, konsernbidrag) 

lnnbetalVtilbakebetalt egenkapital i perioden 

Balanseført verdi 31.12. 

564 

782 

0 

0 

1 346 

1 100 

0 

1 346 

0 

0 

0 

2 446 

Det er ingen gjenstående merverdier knyttet til investeringene. 

Egenkapitalmetoden for Cryogenetlcs AS er beregnet ut fra konsernregnskapet. 

-141 361 784 

0 0 782 

0 0 0 

0 0 0 

-141 361 1 566 

843 6 792 8 735 

0 0 0 

-141 361 1 566 

0 26 26 

0 0 0 

0 0 0 

702 7 179 10 327 

BioBank AS har ikke tidligere vært behandlet etter egenkapitalen ut fra en vesentlighetsbetraktning. Tidligere års resultatandel er 

derfor medtatt i årets resultatandel. 

Noter til regnskapet for 2019 
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Til årsmøtet i Geno SA 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Geno SAs årsregnskap, som består av: 

• selskapsregnskapet,  som består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og 

• konsernregnskapet, som består av balanse per per 31. desember 2019, resultatregnskap og 
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper 

Etter vår mening: 

• er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter  

• gir det medfølgende seksapsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stillingen til 
konsernet Geno SA per 31. desember 2019 og av selskapets resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

• gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stillingen til 
konsernet Geno SA per 31. desember 2019 og av konsernets resultater og kontantstrømmer for 
regnskapsåret som ble 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 International Standards on Auditing (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 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende 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.  
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Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets 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 internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til 
fortsatt drift, og på tilbørlig måte å 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 med revisjonen 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: 
https://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. 

 
 
Hamar, 18. februar 2020  
PricewaterhouseCoopers AS  

 
Pål Bakke  
Statsautorisert revisor 
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