
 
 

 

 

 

Viktige hendelser og status      
      

 
 

 

 Selskapet registrerer tegn på bedring i markedet. Interessen fra kunder, partnere og 

distributører er høyere for Dolphins produkter i første kvartal i år sammenlignet med 

siste halvår i 2009. 

 Revidert markedsplan igangsatt, men aktiviteten på et minimum i første kvartal på 

grunn av stram likviditet. 

 Fremgang for flere OEM prosjekter, hvor de første salgsordrer er fakturert. 

Samarbeidsprosjekter med kretsprodusenter åpner interessante muligheter for Dolphin. 

 Omfattende omstrukturering av virksomheten er gjennomført og organisasjon og 

kostnader er tilpasset ny strategi. 

 Selskapet er refinansiert med NOK 11,7 mill i ny egenkapital. 

 Det ble besluttet ikke å gjennomføre sammenslåingen med Best Media AS.  

 

 

Hovedpunkter i utviklingen av selskapet 
 

Innledning 
 

På grunn av den vanskelige finansielle stillingen selskapet hadde i 2009 ba styret de siste 6 

måneder av fjoråret administrasjonen om å redusere den operasjonelle aktiviteten betydelig.  

Samtidig var det klar at den globale finanskrisen hadde betydelig negativ innvirkning på 

selskapets markeder - spesielt innenfor IT investeringer.  

 

Som en følge av vedtaket om en sammenslåing med Best Media AS i desember ble Dolphin 

tilført likviditet i form av lån fra GN Power AS.  Dette lånet gjorde det mulig for selskapet å 

gjennomføre en restrukturering av selskapet, og gjenoppta et minimum av operasjonell 

virksomhet i første kvartal.  Organisasjonen ble betydelig endret, og langsiktige 

husleieforpliktelser ble reforhandlet.  OEM prosjekter som tidligere var initiert ble revitalisert, 

et minimum av markedsaktiviteter ble gjennomført og en revisjon av selskapets strategi ble 

gjennomført. Etter årsskiftet erfarte selskapet et markert stemningsskifte i markedet, antall 

ulike forespørsler økte betydelig, flere av samarbeidsprosjektene ble ytterligere konkretisert, 

og samtidig oppnådde selskapet en økning i salgsinntektene på 73% i forhold til 4 kvartal 

2009. 

 

Basert på den positive utviklingen besluttet styret at det, i motsetning til i 2009, nå var 

grunnlag for å foreta en emisjon for å invitere investorer til å delta i en ”restart” av selskapet.  
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Refinansiering av selskapet med innhenting av ny egenkapital 
 

Styret og ledelsen i løpet av mars/april nedlagt betydelig arbeidet for å sikre selskapet ny 

kapital. Denne prosessen medførte at selskapets aksjonærer i en ekstraordinær 

generalforsamling 7. mai vedtok en rettet emisjon mot enkelte investorer og eksisterende 

aksjonærer på til sammen 11,658 millioner kroner. Beløpet er innbetalt og kapitalutvidelsen 

ble registrert i Foretaksregisteret 25. mai. I tillegg er det vedtatt en reparasjonsemisjon på 

inntil 2,5 millioner kroner.  

 

Tegningskursen i den rettede emisjonen ble satt lik aksjens pålydende, kroner 2,- pr aksje, og 

tegningskursen i reparasjonsemisjonen vil være den samme som i den rettede emisjonen. 

Reparasjonsemisjonen vil bli rettet mot selskapets aksjonærer pr 7. mai som ikke ble gitt 

mulighet til å delta i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen vil bli gjennomført i løpet 

av juni.  

 

Midlene fra emisjonene vil bli benyttet til:  

 

– nedbetaling av lån 

– innfrielse av leverandørgjeld hvor man har hatt en avtale om utsatt betaling  

– nødvendige investeringer i produktutvikling og markedsarbeid herunder styrking 

av bemanningen knyttet til teknisk salg og produktutvikling 

– generelt arbeidskapitalbehov 

– styrke likviditetsreserven til selskapet 

 

Refinansieringen har vært avgjørende for at selskapet skal kunne foreta den ”restart” som er 

initiert og omtalt tidligere. Selskapet har nå de nødvendige finansielle ressurser til å øke 

markedsaktiviteten med sikte på å oppnå et salgsvolum som kan gi en positiv kontantstrøm 

for selskapet. 
 

 

Omlegging av strategisk retning med økt fokus på OEM kunder 

innenfor ”Embedded” segmentet 

 
Selskapets strategi legges om til fokus på OEM kunder innenfor ”embedded” markedet hvor 

Dolphin tidligere har vist konkurransedyktighet. Samtidig intensiveres samarbeidet med større 

chip produsenter for å få økt markedstilgang til dette viktige markedssegmentet. Dolphins 

produktfokus vil således dreie mer mot softwareløsninger i forhold til tidligere, men selskapet 

vil også tilby hardwareplattformer til kunder der dette måtte være en fornuftig markedsmessig 

løsning. Selskapet forventer at satsningen først vil resultere i vesentlig økning av 

salgsvolumet fra 2011. Det er ellers gledelig å se at antall henvendelser om selskapets 

løsninger har økt, og dette har hittil medført økt omsetning i første kvartal i år sammenlignet 

de tre foregående kvartalene. Vi ser at den revitalisering av vårt salgsnettverk som nå finner 

sted allerede har gitt resultater, og det forventes at resultatene vil forbedres gjennom de neste 

kvartalene. Det er selskapets oppfatning at den nye strategien vil gi grunnlag for lønnsom drift 

i løpet av 2011. 
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Beslutning om å ikke gjennomføre sammenslåing med Best Media 

AS 

 
Som annonsert 1. mars besluttet styret at en planlagt sammenslåing med Best Media AS ikke 

ble gjennomført. Etter at generalforsamlingen i Dolphin i desember godkjente avtalen om 

sammenslåing initierte styrene i Best Media og Dolphin en prosess for å integrere 

virksomhetene. Denne prosessen er nå fullt reversert. 
 

 

 

Finansielle nøkkeltall: 1. kvartal 2010 

 

Salgsinntektene utgjorde 1,9 millioner kroner i første kvartal 2010. Dette er en betydelig 

økning fra 4. kvartal 2009 hvor salgsinntektene endte på 1,1 millioner kroner. Selskapet har i 

løpet av kvartalet arbeidet aktivt for å revitalisere salgsnettverket. Dette arbeidet gir nå 

resultater og vi registrerer at antallet henvendelser og omsetningen øker.  Samtidig ser vi at 

aktiviteten i markedet øker ettersom markedene ser ut til å normalisere seg etter finanskrisen. 

Vi ser også at våre ”reflective memory” løsninger som ble lansert i begynnelsen av året har 

blitt godt mottatt i markedet. Bruttofortjenesten i kvartalet endte på 78,2%, som er høyere enn 

bruttofortjenesten for 2009 (korrigert for varelagernedskrivninger) som endte på 70,2%.  

 

Selskapets driftskostnader (lønn- og andre driftskostnader) endte på 3,1 millioner kroner i 

kvartalet. Driftskostnadene inneholder noen omstillingskostnader ved at redusert husleie først 

kommer inn fra og med 2. kvartal 2010 samtidig som det er belastet engangskostnader knyttet 

til den avbrutte integrasjonsprosessen med Best Media. Det arbeides fremdeles med å 

gjennomføre ytterligere kostnadsreduksjoner, men samtidig er det identifisert behov for å 

styrke organisasjonen knyttet til teknisk salg og produktutvikling. Det forventes således at 

driftskostnadene i de nærmeste kvartalene vil være på nivå med første kvartal i år. 
 

 

Egenkapital, balanse og kontantstrømmer 

 

Ved utgangen av kvartalet er konsernets regnskapsførte egenkapital på 13,6 millioner kroner 

hvilket utgjør en egenkapitalandel på 64,6%. Dette er en nedgang siden utgangen av 2009 

hvor den regnskapsførte egenkapitalen utgjorde 16 millioner kroner som utgjorde en 

egenkapitalandel på 68,2%. I forbindelse med den pågående refinansieringen vil selskapets 

egenkapital og risikoevne bli betydelig styrket.  

 

 

Finansiering og likviditet 

 

Dolphin har i løpet av første kvartal hatt en meget vanskelig likviditetssituasjon. På bakgrunn 

av denne situasjonen ble det gjennomført samtaler med flere leverandører av varer/tjenester 

for å få utsatt forfall på leverandørgjeld slik at man kunne få foretatt en refinansiering av 

selskapet. Leverandørene samtykket i at Dolphin utsatte betaling med sin leverandørgjeld med 

til sammen nesten 1 million kroner. Dette vil bli tilbakebetalt i forbindelse med at midlene fra 

den rettede emisjonen blir disponible for selskapet. I tillegg har Dolphin pr. 31. mars fått 

utbetalt til sammen 1,975 millioner i lån fra selskapet GN Power AS.  GN Power AS er et 

selskap som er kontrollert av Dolphins daglige leder, Glenn Nøstdahl. Lånet ble opprinnelig 

gitt som en låneramme på 5 millioner kroner hvor Dolphin kunne trekke på lånerammen fra 
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det tidspunkt transaksjonen med Best Media AS var gjennomført. På bakgrunn av Dolphins 

finansielle stilling, aksepterte långiver at deler av lånerammen ble utbetalt før alle betingelser 

for opptrekk under lånerammen var oppfylt. I forbindelse med at selskapet nå er refinansiert 

vil dette lånet bli tilbakebetalt. 

 

Emisjonen som nå er gjennomført gir selskapet en tilfredsstillende finansiell plattform til å 

gjennomføre den ”restart” som styre og ledelse har initiert.  

 

Selskapets løpende likviditetsreserve vil bli plassert på høyrentekonti i banker. 

 

  

Aksjonærer 

 

Pr 25. mai 2010 er selskapets 15 største aksjonærer som følger: 

 

 
 

 

Den planlagte reparasjonsemisjonen gjennomføres ved at det utstedes inntil 1,25 millioner 

nye aksjer til pålydende 2,- kroner pr aksje. Tegningskursen tilsvarer pålydende verdi som 

tilsvarer tegningskursen i den rettede emisjonen. Reparasjonsemisjonen vil maksimalt 

medføre at de som er registrert som aksjonær pr 25. mai (jfr. tabellen over) vil bli utvannet til 

en eierandel på 86,6% i selskapet.  

 
 

 

Markedsutvikling og markedsstatus 
 

Selskapets markedsplan er å posisjonere seg som en totalleverandør av interconnect løsninger 

til embedded systemer. Selskapets eksisterende produktportefølje består i dag av følgende 

løsninger: 

Aksjonær Beholdning Eierandel

1 Fjord Partners Invest AS                                2 500 000 30,88 %

2 GN Power AS                                      1 500 000 18,53 %

3 Consema AS                                            750 000 9,26 %

4 Økonomi og Regnskapsbistand AS 500 000 6,18 %

5 Hektor AS 380 000 4,69 %

6 Glenn Nøstdahl Konsulenttjenester AS 243 034 3,00 %

7 Pelito AS 130 507 1,61 %

8 Citigroup Global Markets, klientkonto 105 627 1,30 %

9 MP Pensjon 105 371 1,30 %

10 Telinet Energi AS 105 000 1,30 %

11 Espen Rødaas 104 119 1,29 %

12 Egil Olaf Glørstad 95 600 1,18 %

13 Tor Alfheim 91 000 1,12 %

14 Frans Enger AS 90 000 1,11 %

15 Kåre Sten Løyland 86 650 1,07 %

Sum 15 største aksjonærer 6 786 908 83,83 %

Øvrige aksjonærer 1 309 268 16,17 %

Totalt utestående antall aksjer 8 096 176 100,00 %



 5 

 

StarFabric: Interconnect løsning basert på kretser utviklet av tidligere StarGen. 

Løsningen støtter PCI standarden og gir kunden en meget kostnadseffektiv løsning 

med god ytelse. Dolphin produkt er hovedsakelig kretser som kunden selv setter inn i 

egenutviklede systemer. Produktet selger godt til eksisterende og noen nye kunder. 

Anvendelsesområdet er stort, produktet brukes i dag i industrielle maskiner, printere, 

”in-flight entertainment” og anvendelser innenfor jagerfly. Produktet har tidligere vært 

lavt prioritert, men den nye ledelsen tror at det er mulig å øke omsetningen av 

StarFabric produktet ved bedre oppfølging av eksisterende kunder og partnere og 

bedre markedsføring. 

 

SCI: Egenutviklet interconnect løsning som har vært brukt av mange av Dolphins 

tidligere embedded kunder. Løsningen støtter PCI og PCI Express standarden og gir 

kombinert med Dolphins software kunden en nøkkelferdig løsning med meget god 

latency (svartid) og skalerbarhet. Dolphins SCI produkter er på generell basis i ferd 

med å bli faset ut til fordel for Dolphins nyere og raskere DX løsning. Det er likevel 

muligheter for at eksisterende kunder kan komme tilbake og gi gode inntekter frem 

mot 2012. 

 

DX: Interconnect løsning utviklet av tidligere StarGen. Løsningen støtter PCI Express 

standarden og gir sammen med Dolphins software en nøkkelferdig løsning med meget 

god latency og båndbredde. Produktet brukes i dag til løsninger innenfor simulatorer, 

prosess kontroll, test og måleutstyr. Produktet har tekniske egenskaper (PIO, reflective 

memory) som vesentlig overgår konkurrerende produkter.  

 

SuperSockets: Dette er et software bibliotek som er utviklet for SCI og DX hardware 

produktet. Sammen med Dolphins hardware gir løsningen opp til 10 ganger bedre 

latency og 2-4 ganger bedre båndbredde enn moderne 10 Gigabit Ethernet. Produktet 

er tilgjengelig for både Linux og Windows systemer.  

 

Dolphin arbeider med en markedsplan som vil utnytte eksisterende gode tekniske produkter 

inn mot embedded markedet.  

 

Dolphins neste generasjon interconnect løsning vil bli basert på kretser fra ledende 

leverandører av PCI Express løsninger. Disse leverandørene har i dag ikke software som kan 

benyttes til å bytte systemer og løsninger og kundene må selv utvikle nødvendig software. Av 

den grunn ønsker leverandørene å etablere et samarbeid med Dolphin for å gjøre sine 

løsninger lettere tilgjengelig i markedet. Det forventes at inntektene fra dette samarbeidet vil 

komme fra og med 2011.  

 

 
 

Oslo, 27. mai 2010  

 

Styret i Dolphin Interconnect Solutions ASA 
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 (Alle tall i kroner) 1 Kv./2010 1 Kv./2009 2009

DRIFTSINNTEKTER

Salg 1 923 216 5 379 502 10 184 184

Andre driftsinntekter 45 299 0 -147 121

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 968 515 5 379 502 10 037 063

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad 418 694 1 316 867 10 324 265

Lønnskostnad 1 932 822 6 909 600 15 659 132

Andre driftskostnader 1 213 938 3 113 159 8 730 422

SUM DRIFTSKOSTNADER 3 565 453 11 339 626 34 713 819

EBITDA* -1 596 939 -5 960 124 -24 676 756

Avskrivninger 1 143 172 979 010 4 085 484

Nedskrivninger 0 0 689 112

DRIFTSRESULTAT (EBIT) -2 740 111 -6 939 134 -29 451 352

NETTO FINANSPOSTER 784 779 -1 038 916 -13 772 796

RESULTAT FØR SKATT -1 955 332 -7 978 050 -43 224 148

Skattekostnad -203 457 -141 690 -561 768

RESULTAT ETTER SKATT -1 751 875 -7 836 360 -42 662 380

ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Omregningsdifferanser valuta -673 894 880 449 3 678 725

TOTALRESULTAT FOR PERIODEN -2 425 769 -6 955 911 -38 983 655

Resultat etter skatt fordeles på:

Minoritetsinteresser 0 -451 006 0

Majoritetsinteresser -1 751 875 -7 385 354 -42 662 380

-1 751 875 -7 836 360 -42 662 380

Totaltresultat for periden fordeles på:

Minoritetsinteresser 0 -451 006 0

Majoritetsinteresser -2 425 769 -6 504 905 -38 983 655

-2 425 769 -6 955 911 -38 983 655

RESULTAT PR AKSJE

Gjennomsnittlig utestående aksjer 2 267 146 2 267 111 2 267 111

Resultat etter skatt pr aksje -0,77 -3,26 -18,82

Totalresultat for perioden pr aksje -1,07 -2,87 -17,20

*) Resultat før finansposter, skatt, avskrivninger og amortiseringer

Dolphin Interconnect Solutions Konsern
Resultatregnskap
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 (Alle tall i kroner)

EIENDELER 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009

ANLEGGSMIDLER

Aktiverte utviklingskostnader 14 724 643 43 707 527 15 780 465

Inventar og utstyr 21 881 126 997 40 135

Aksjer 2 179 699 0 2 179 699

SUM ANLEGGSMIDLER 16 926 222 43 834 524 18 000 299

OMLØPSMILDER

Varelager 2 262 698 10 809 216 2 576 765

Kundefordringer 709 433 2 497 856 666 918

Andre kortsiktige fordringer 335 516 3 618 983 923 853

Betalingsmidler 844 044 5 129 285 1 315 624

SUM OMLØPSMIDLER 4 151 690 22 055 340 5 483 160

SUM EIENDELER 21 077 912 65 889 864 23 483 459

EGENKAPITAL OG GJELD 31.03.2010 31.03.2009 31.12.2009

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 16 048 655 116 653 500 16 022 513

Opptjent egenkapital -2 425 769 -72 428 875 0

Minoritetsinteresser 0 3 785 534 0

SUM EGENKAPITAL 13 622 886 48 010 159 16 022 513

LANGSIKTIG GJELD

Utsatt skatteforpliktelse 2 062 324 2 698 288 2 273 426

Annen langsiktig gjeld 0 422 115 248 832

SUM LANGSIKTIG GJELD 2 062 324 3 120 403 2 522 258

KORTSIKTIG GJELD

Kortsiktig rentebærende gjeld 2 102 082 0 0

Leverandørgjeld 1 213 294 9 350 777 2 713 258

Annen kortsiktig gjeld 2 077 326 5 408 525 2 225 430

SUM KORTSIKTIG GJELD 5 392 702 14 759 302 4 938 688

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 21 077 912 65 889 864 23 483 459

Dolphin Interconnect Solutions Konsern
Balanse
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 (Alle tall i kroner)

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 1 Kv./2010 1 Kv./2009 2009

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter

Resultat før skatt -1 955 332 -7 978 050 -43 224 148

Betalbare skatter -7 645 0 -31 037

Avskrivninger og nedskrivninger 1 143 172 979 010 4 774 596

Nedskrivning av aksjer 0 0 8 966 852

Endringer i netto omløpsmidler og andre 

driftsrelaterte poster -1 506 910 3 056 552 16 735 146

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter -2 326 715 -3 942 488 -12 778 591

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Investeringer i immaterielle eiendeler og 

andre driftsmidler 0 -2 431 045 -185 045

Utgang datterselskap 0 0 3 309 797

Netto kontantstrøm fra investeringsakt. 0 -2 431 045 3 124 752

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Betaling av langsiktig lån -121 750 -166 518 -237 604

Opptak av kortsiktig lån 1 975 000 0 0

Utstedelse av aksjer 130 0 0

Netto kontantstrøm fra finansieringsakt. 1 853 380 -166 518 -237 604

Netto endring betalingsmidler -473 334 -6 540 051 -9 891 443

Effekt av valutakursendringer på 

betalingsmidler 1 754 -163 060 -625 329

Betalingsmidler IB 1 315 624 11 832 396 11 832 396

Betalingsmidler UB 844 043 5 129 285 1 315 624

ENDRINGER I EGENKAPITALEN 1 Kv./2010 1 Kv./2009 2009

Egenkapital IB 16 022 513 54 856 372 54 856 372

Totalresultat for perioden -2 425 769 -6 955 911 -38 983 655

Utstedelse av aksjer 130 0 0

Opsjonsordning for de ansatte 26 012 109 698 149 796

Egenkapital UB 13 622 885 48 010 159 16 022 513

Dolphin Interconnect Solutions Konsern
Kontantstrømoppstilling / Endringer i egenkapitalen
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Note 1 – Generell informasjon og prinsipper 

 

Det konsoliderte regnskapet for 1. kvartal 2010 omfatter Dolphin Interconnect Solutions ASA 

og dets datterselskap. 

 

Delårsregnskapet er ikke revidert. 

 

Delårsegnskapet for regnskapsperioden som ble avsluttet 31. mars 2010 er utarbeidet i 

samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Finansregnskapet i delårsrapporten inneholder ikke 

all informasjon og tilleggsopplysninger som det er krav om ved avleggelse av årsregnskap, og 

må bli lest i forbindelse med Dolphin’s årsrapport for 2009. Regnskapsprinsippene som er 

benyttet ved utarbeidelsen av delårsrapporten er konsistente med de prinsippene som ble 

benyttet ved utarbeidelse av konsernets årsregnskap for 2009. 

 

Note 2 – Hendelser etter balansedagen og grunnlaget for fortsatt drift 

 

Selskapets aksjonærer vedtok i en ekstraordinær generalforsamling 7. mai 2010 en rettet 

emisjon på 11,658 millioner kroner mot noen utvalgte investorer og aksjonærer. Emisjonen 

ble umiddelbart innbetalt og kapitalutvidelsen ble registrert i Foretaksregisteret 25. mai. I 

tillegg er det vedtatt en reparasjonsemisjon på inntil 2,5 millioner kroner mot eksisterende 

aksjonærer som ikke hadde blitt gitt muligheten til å delta i den rettede emisjonen. Disse 

emisjonene har vært grunnlaget for at man skulle kunne legge fortsatt drift til grunn for 

selskapets regnskap ved utgangen av mars 2010. 

 


