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Dette er Goodtech 
 
Goodtech er et teknologikonsern som leverer prosjekter, 
tjenester og produkter innen elektro- og prosessteknikk, 
miljøteknikk og industriteknikk til energi, industri, 
infrastruktur, bygg og offentlig sektor i Norden.  
Konsernet er en av de ledende kraft- og 
automatiseringsentreprenørene i Norden.   

Goodtech er notert på Oslo Børs, omsetter for ca. NOK 
2 milliarder og har 1400 medarbeidere på et 40-talls 
steder i Norge, Sverige og Finland. 

Virksomheten er organisert i fire forretningsområder. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Projects & Services er en 
komplett prosjekt-, montasje- 
og teknikkleverandør av 
elektro, automasjons- og 
kraftsystemer, samt service 
og vedlikehold. Prosjekt- og 
servicevirksomheten er 
fabrikatuavhengig og velger i 
samråd med kunden de beste 
produktene og systemene fra 
kjente og pålitelige 
leverandører.  

Solutions tilbyr egenut-
viklede teknologier innen 
automasjon, produksjons-
linjer, maskiner, logistikk-
løsninger og tjenester for 
effektivisering av 
produksjonsprosesser, 
logistikk Solutions er en 
betydelig leverandør i Norden 
innen dette segment.  

Environment leverer 
produkter, teknologi og 
skreddersydde løsninger for 
behandling av avløpsvann, 
drikkevann og prosessvann til 
private, kommunale og 
industrielle kunder.  
Environment leverer 
energigjenvinning fra 
avløpsvann og biosubstrat, og 
biogassproduksjonsanlegg.   
Kjente merkevarer er 
Biovac®, Haco, Fluidtec® og 
Kobix®. 

Products er produkt- og 
løsningsleverandør til nordisk 
industri og offentlig sektor. 
Selskapet representerer 
ledende internasjonale 
leverandører og produsenter 
innen automatisering, 
instrumentering, 
kommunikasjon, datafangst 
og logistikk. 

  



       

  
 

Delårsrapport 1. kvartal 2011 
 
• Goodtech viser en betydelig økning i 

omsetningen i kvartalet sammenlignet med 
fjoråret, både organisk og gjennom de 
oppkjøpte virksomheter.  

 
• Markedsforholdene er gode og 

prospektmengden er økende. Goodtech har 
vunnet flere viktige kontrakter i 1. kvartal 

 
• Det arbeides målrettet videre med integrasjons-

prosessen som skal danne grunnlaget for økte 
driftsmarginer og plattform for å nå den 
langsiktige målsetningen om å bli Nordens 
ledende kraft- og automatiseringsentreprenør.   

 
Nøkkeltall (NOK 1.000) Q1 2011 Q1 2010 2010 
Driftsinntekter 470 813 132 447 1 085 154 
Driftsresultat (EBITDA)  7 128 3 919 69 986 
EBITDA margin % 1,5 % 3,0 % 6,4 % 
Resultat før skatt -7 750 3 079 -31 482 
Ordrereserve 1 071 936 266 528 1 080 620 
Antall ansatte 1 375 358 1 450 

 
 
Konsernets utvikling i første kvartal 
Goodtech har i perioden hatt en god ordreinngang innen 
viktige områder, og har vunnet flere viktige kontrakter i 1. 
kvartal. Konsernets prospektmengde og tilbudsmasse er på et 
høyt nivå, samtidig som ordrereserven er på et godt nivå i et 
marked med økende aktivitet.  
 
Den løpende virksomheten i Sverige innenfor forretnings-
området Projects & Services viser fortsatt ikke tilfreds-
stillende marginer.   
 
Omsetningen for 1. kvartal er på MNOK 470,8 mot MNOK 
132,4 i samme kvartal i 2010. EBITDA for kvartalet utgjør 
MNOK 7,1 sammenlignet med MNOK 3,9 i tilsvarende 
kvartal i fjor.  Avskrivningene i 1. kvartal utgjør MNOK 9,1, 
hvorav MNOK 6,1 er avskrivning på merverdier fra oppkjøp. 
Avskrivningene i samme kvartal i fjor var MNOK 1,2. 
Spesielle driftsposter utgjør MNOK 3,0 i 1. kvartal og er i det 
vesentlige relatert til restruktureringskostnader i Sverige. 
Resultat før skatt for 1. kvartal ble MNOK -7,8 sammenlignet 
med MNOK 3,1 for 1. kvartal 2010.  
 
Kontantstrøm fra driften er negativ med MNOK -87,1 i 1. 
kvartal, mot MNOK -18,4 i tilsvarende kvartal i fjor. 
Kontantstrømmen i første kvartal 2011 er påvirket av ca 
MNOK 40 i netto utbetalinger rett etter årsskiftet. Kontant-
strøm fra driften vil naturlig svinge fra periode til periode og 
er erfaringsmessig svak i første kvartal. Kontantstrømmen er 
avhengig av sammensetning av prosjektmassen og 
faktureringstidspunkter i prosjektene.   

Konsernets likviditet er fortsatt god, og styret og ledelsen ser 
Goodtechs fremtidsutsikter som gode i et marked med økende 
aktivitet. Selskapets styre og ledelse vil arbeide videre med 
integrasjonsprosessene, strukturering og styrking av 
konsernets lønnsomhet som grunnlag for fremtidig vekst.  
 
Etter periodens utløp har Goodtech vunnet en kontrakt på 
MSEK 95 for leveranse til det svenske Trafikverket. 
 
Balanse og likviditet  
Konsernets totalkapital per 31.03.11 var MNOK 1.321,8 
hvorav anleggsmidler utgjør MNOK  719,5 og omløpsmidler 
utgjør MNOK 602,3.  
 
Likviditetssituasjonen i konsernet er fortsatt god, med en 
kontantbeholdning på MNOK 76,9 ved utgangen av 1. 
kvartal. I tillegg har konsernet ubenyttede trekkrammer. 
 
Total rentebærende gjeld utgjør MNOK 193,4 ved utløpet av 
1. kvartal, hvorav MNOK 34,0 er kortsiktig. Goodtech har 
benyttet langsiktig låneramme i SEB til innløsning av 
kortsiktig finansiering som forfalt ultimo februar. Dette gir 
konsernet en sunn finansiering og gjeldsgrad.  

 
Konsernets egenkapital var MNOK 647,7 ved utgangen av 1. 
kvartal, som gir en egenkapitalgrad på 49,0 %, sammenlignet 
med MNOK 374,9 (72,3 %) ved utgangen av 1. kvartal 2010.  
 
Konsernet har fokus på kredittvurdering av kunder og 
oppfølging av utestående fordringer.  
 
Goodtech ASA eier 903.166 egne aksjer per 31. mars 2011. 
 
 
 
 
 

  



       

  
 

Utvikling innen virksomhetsområdene  
 
Projects & Services 
 

 
 
 

NOK 1.000 Q1 11 Q1 10 2010 
Omsetning 342 810 58 089 671 013 
EBITDA 3 566 8 755 59 337 
EBITDA margin % 1,0 % 15,1 % 8,8 % 
Ordrereserve 885 500 111 737 888 315 
Antall ansatte 1 136 137 1 208 

 
Marginbildet i 1. kvartal er preget av noen svake prosjekter i 
Sverige. Forbedringstiltak er iverksatt i forbindelse med de 
avvik som fremkom på noen større prosjekter i tidligere E&I, 
og som var bakgrunn for nedskriving av goodwill i 4. kvartal 
2010.  Aktivitet og kapasitetsutnyttelse i Norge har vært god i 
de fleste driftsenheter i 1. kvartal.   
 
Det er besluttet å legge ned lokalkontoret i Sandviken i 
Sverige og overføre teknisk og prosjektmessig ansvar til 
andre kompetansesentra for kraftprosjekter som vil gi 
resultatmessig effekt i 2011. 
 
Det gjennomføres i tillegg flere mindre tiltak for å ruste opp 
organisasjonen for god prosjektgjennomføring og optimal 
drift fremover samt å forberede til sunn organisk vekst og 
gradvis økende prosjektaktiviteter. 
 
Virksomhetsområdet har fått flere viktige kontrakter i 
kvartalet. I begynnelsen av februar 2011 tildelte Trafikverket 
i Sverige Goodtech en kontrakt på MSEK 22,3 for levering av 
signal- og elektroanlegg inklusive tilhørende arbeider til 
Citybanan sør, Stockholm. I kontrakten inngår også en 22kV 
nettstasjon og tele/kommunikasjonsløsning.  
 
De generelle markedsutsiktene i Sverige er gode. Innen 
infrastruktur i Sverige og Norge er det planlagt iverksatt 
mange prosjekter. Med det svenske Trafikverkets 
milliardplaner kommende år, finnes det gode muligheter til 
økende aktivitet og kontrakter på jernbanesiden. Det er også 
et økende markedspotensial innenfor energi/kraftsektoren. 
Det er også en klart økende trend på miljøinvesteringer i form 
av f.eks. vindkraft og bioenergi. Etterspørselen innenfor 
service- og driftsrelaterte prosjekter gjenspeiler et godt 
aktivitetsnivå i industrien. 
 
 

Solutions 
 

 
 

NOK 1.000 Q1 11 Q1 10 2010 
Omsetning 69 917 34 351 207 297 
EBITDA 3 653 -2 267 15 115 
EBITDA margin % 5,2 % -6,6 % 7,3 % 
Ordrereserve 64 993 84 663 87 159 
Antall ansatte 132 109 132 

 
Markedsutsiktene generelt er positive.  Det forventes vekst i 
prospektmassen fremover som resultat av økte salgs- og 
markedsføringsaktiviteter.  
 
De fleste prosjekter går i henhold til plan. Det fokuseres på 
prosjektstyring og reorganisering. Pågående prosess med 
reorganisering og forenkling av selskapsstrukturen innenfor 
virksomhetsområdet både i Norge og Sverige forventes å 
være gjennomført i løpet av andre kvartal 2011.  
 
Selskapets internasjonale markedsnettverk innenfor 
Portabulk® er i en positiv fase. Vår forretning i Japan er 
fortsatt stabil og viser tilfredsstillende resultater. 
   
Det er fortsatt merkbar økning i aktiviteten og investerings-
takten hos eksisterende kunder. Økt interesse fra store 
næringsmiddelkunder i Norge vil kunne gi gode muligheter 
for Goodtech Solutions i tiden fremover.   
 
Environment 
 

 
 

NOK 1.000 Q1 11 Q1 10 2010 
Omsetning 43 044 29 191 164 657 
EBITDA 924 -13 9 464 
EBITDA margin % 2,1 % 0,0 % 5,7 % 
Ordrereserve 110 754 57 884 96 289 
Antall ansatte 64 59 61 

 
 



       

  
 

Goodtech Environment på Åland fortsetter å vise gode 
marginer. Kontrakten med Mjölby Kommune på MSEK 34, 
som ble meldt den 31. mars er under overprøving i henhold til 
svensk lov om offentlige anskaffelser.   
 
Omsetning og resultat på Biovac®-siden er preget av 
naturlige sesongsvingninger på denne aktiviteten. Imidlertid 
er ordreinngangen god på standard produkter. 
  
I markedet for større anlegg er det fortsatt høy konkurranse og 
noe utfordrende marginbilde. Innen biogassektoren er det 
økende antall prospekter. Antall prospekter i det svenske 
markedet er sterkt økende, og industriinvesteringene øker 
markant.  
 
Products 
 

 
 

NOK 1.000 Q1 11 Q1 10 2010 
Omsetning 21 978 15 612 72 492 
EBITDA 2 246 936 2 334 
EBITDA margin % 10,2 % 6,0 % 3,2 % 
Ordrereserve 10 689 12 243 8 857 
Antall ansatte 29 36 35 

 
Omsetning og EBITDA er økende sammenlignet med 
fjoråret.  Auto-ID virksomheten er solgt til leder for 
avdelingen med virkning fra 31.03.2011, og inngår ikke i 
omsetnings- og EBITDA-tall for forretningsområdet for 1. 
kvartal.    
 
Det er en positiv utvikling i markedet for Products, i tråd med 
den generelle industriutviklingen. Vi ser økt potensial mot 
offentlig sektor som samferdsel og kommunalteknikk.  Olje- 
og gassmarkedet er i god vekst. Innenfor tradisjonell land-
basert industri er det et stabilt men fortsatt relativt lavt 
investeringsnivå. 
 
Teknologiutvikling  
Goodtech arbeider løpende med større og mindre teknologiut-
viklingsprosjekter. De strategiske endringer med å samle de 
mer løsningsorienterte teknologiene i Solutions legger et godt 
og naturlig grunnlag for satsning på teknologi- og produkt-
utvikling. Teknologiproduktene vil danne plattform for 
fremtidig økt satsing internasjonalt innenfor dette området. 
 
Integrasjonsprosessen etter sammenslåingen  
Arbeidet med integrering av de to organisasjonene pågår 
fortsatt for fullt etter sammenslåingen.  Konsernet har  
implementert nytt økonomisystem fra 1. kvartal.  
Ledelsen arbeider videre med forbedringsprogrammer med 
fokus på følgende områder: 

• Forbedring av prosjektstyring 
• Endring av rutiner for bedre internkontroll, herunder 

risikostyring, kvalitets- og avvikskontroll.   
• Ressursallokering og bedre utnyttelse av ressurser på 

tvers i organisasjonen. 
• Endringer og styrking av salgs-, kalkyle og 

kontraktsarbeider. 
 
Risiko 
Konsernet er eksponert mot ulike risikofaktorer, i hovedsak 
knyttet til finansiell risiko, risiko relatert til selskapenes 
prosjekter og drift, markedsrisiko og risiko som følge av 
endringer i politiske og økonomiske rammebetingelser. Det 
gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de viktigste 
risikoforhold belyses og vurderes. Det er ingen vesentlige 
endringer i risikohåndteringen sammenlignet med det som er 
beskrevet i års– og kvartalsrapporter.   
 
Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som gjør 
konsernet mindre eksponert for svingninger i enkelt-
konjunkturer. Risikoforholdene i forbindelse med sammen-
slåingen med E&I er beskrevet i Prospekt datert 9. september 
2010, hvor man ser at det er økt risiko og oppsideeffekt ved 
håndtering av større prosjekter. Dette gjennomgås i 
forbindelse med tiltaksplan knyttet til oppfølging av 
prosjekter i Sverige.  
 
Hendelser etter utløpet av 1. kvartal 
I slutten av april tildelte Trafikverket i Sverige Goodtech en 
turn-key kontrakt på ca SEK 95 millioner for levering av 
signal- og kraftanlegg inklusive tilhørende arbeider for 
Citybanen Årstabron-Älvsjø. I kontrakten inngår også tele-og 
kommunikasjonsløsninger samt kontraktsledning. Kontrakten 
er underlagt normal klagefrist i henhold til lov om offentlige 
anskaffelser. 
 
Fremtidsutsikter 
Etter sammenslåingen med E&I høsten 2010, er Goodtech 
etablert som en av de ledende kraft- og 
automatiseringsentreprenørene i Norden, og har nå kommet 
opp på kritisk størrelse. Konsernet har ved inngangen til 2011 
en årlig omsetning på om lag NOK 2,0 milliarder og ca 1400 
ansatte.  Goodtech endres fra å være fokusert på oppkjøp til et 
selskap med fokus på organisk vekst. Dette vil gi grunnlag for 
en mer aktiv og forutsigbar utbyttepolitikk fra selskapet 
fremover. 
 
Markedsutsiktene for Goodtech vurderes å være gode. Vi 
forventer økte investeringer hos våre kunder fremover.  
 
Ledelsen vil arbeide målrettet videre med integrasjons-
prosessen i tiden fremover. Det vil initieres program for 
forbedringer på flere nivå i organisasjonen. Dette vil danne 
grunnlaget for økte driftsmarginer og danne plattform for å nå 
den langsiktige målsetningen om å bli Nordens ledende kraft- 
og automatiseringsentreprenør. 
 
 

Oslo, 11. mai 2011 
Styret i Goodtech ASA 



       

  
 

Delårsregnskap per 1. kvartal 2011 (urevidert) 
 

Resultat  
(NOK 1.000) 1. kvartal 11 1. kvartal 10 2010 
Driftsinntekter   470 813 132 447 1 085 154 
Varekostnad 236 784 59 389 530 501 
Lønnskostnad 178 277 54 343 366 630 
Andre Driftskostnader 48 623 14 796 118 037 

EBITDA 7 128 3 919 69 986 

EBITDA margin % 1,5 % 3,0 % 6,4 % 
Avskrivninger 9 101 1 192 11 951 
Nedskrivninger og spesielle driftsposter 2 983 313 88 798 

Driftsresultat  EBIT  -4 957 2 414 -30 763 
Netto finansposter -2 793 665 -647 
Andel resultat tilknyttede selskaper 0 0 -72 

Resultat før skatt -7 750 3 079 -31 482 

Skattekostnad -2 170 862 12 105 

Resultat etter skatt for videreført virksomhet -5 580 2 217 -43 587 

Netto gevinst/tap for solgt virksomhet -884 -696 -2 225 

Resultat  -6 464 1 520 -45 812 
Resultat pr. aksje  -0,02 0,01 -0,21 
Utvannet resultat pr.aksje -0,02 0,01 -0,21 

 
  
Balanse  
 
 (NOK 1.000) 31.03.11 31.03.10 31.12.2010 
Varige driftsmidler 49 746 25 159 47 329 
Immaterielle eiendeler 644 353 216 300 646 022 
Utsatt skattefordel 25 080 25 432 21 471 
Andre anleggsmidler 339 1 121 164 
Sum Anleggsmidler 719 519 268 012 714 986 
Beholdninger 26 233 28 038 28 075 
Kundefordringer 237 410 76 475 298 916 
Andre kortsiktige fordringer 261 694 51 630 107 837 
Kontanter og kontantekvivalenter 76 924 94 193 176 502 
Sum Omløpsmidler 602 261 250 335 611 330 
Sum Eiendeler 1 321 780 518 347 1 326 316 
Sum innskutt egenkapital 600 317 251 136 600 317 
Sum opptjent egenkapital 46 583 123 206 49 441 
Minoritetsinteresser 839 597 835 
Sum Egenkapital 647 738 374 939 650 593 
Langsiktig gjeld 181 329 27 925 125 732 
Kortsiktig gjeld 492 713 115 483 549 991 
Sum Gjeld 674 042 143 408 675 723 
Sum Egenkapital og Gjeld 1 321 780 518 347 1 326 316 

  



       

  
 

Delårsregnskap forts. (urevidert) 
  

Utvidet resultatoppstilling 
  

(NOK 1.000) 1. kvartal 11 1. kvartal 10 2010 
Periodens resultat -6 464 1 520 -45 812 
Omregningsdifferanser 3 610 105 1 076 
Estimatavvik pensjoner 0 0 -1 125 
Totalresultat for perioden -2 854 1 626 -45 860 
Tilordnet: 

   - Majoritetinteresse -2 858 1 625 -46 099 
- Minoritetsinteresser 4 1 239 

Sum -2 854 1 626 -45 860 
 
 
Endringer egenkapital  
 

 
Aksje- Egne Overkurs- Omregnings- Annen Sum  Minoritets- Sum  

  kapital aksjer fond differanse egenkapital majoritet interesse egenkapital 
Egenkapital per 1.1.2011 65 058 -181 535 440 -1 472 50 913 649 757 835 650 592 
Totalresultat       3 610 -6 468 -2 858 4 -2 854 

Egenkapital per 31.03.2011 65 058 -181 535 440 2 138 44 445 646 899 839 647 738 

         
 

Aksje- Egne Overkurs- Omregnings- Annen Sum  Minoritets- Sum  
  kapital aksjer fond differanse egenkapital majoritet interesse egenkapital 
Egenkapital per 1.1.2010 32 553 -12 218 595 -2 548 124 130 372 718 596 373 314 
Totalresultat       105 1 520 1 625 1 1 626 

Egenkapital per 31.03.2010 32 553 -12 218 595 -2 443 125 650 374 342 597 374 939 
 
 
Kontantstrøm  
 

(NOK 1.000) 1. kvartal 11 1. kvartal 10 2010 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -87 080 -18 422 73 142 
Netto kontantstrøm fra investerings aktiviteter -2 345 -5 653 11 918 
Netto kontantstrøm fra finansierings aktiviteter -6 735 1 036 -27 117 
Netto kontantstrøm for perioden -96 160 -23 039 57 944 
Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse 172 332 113 445 113 445 
Effekt av valutakursendringer på kontanter og 
kontantekvivalenter 752 -12 943 
Likviditetsbeholdning ved periodens slutt (*) 76 924 90 394 172 332 
*) Trekk på kassekreditt er fratrukket i netto likviditetsbeholdning over 

 
Netto kontantstrøm for 1. kvartal 2011 påvirkes av MNOK 40 i netto utbetalinger rett etter årsskiftet.   



       

  
 

Noter til det ureviderte delårsregnskapet per 1. kvartal 2011  
  

Note 1  Regnskapsprinsipper 
Konsernregnskapet omfatter Goodtech ASA og dets datterselskaper.  Konsernregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 
”Delårsrapportering” og verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter. Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som 
kreves i et fullstendig årsregnskap og bør derfor leses i sammenheng med konsernregnskapet for 2010. De benyttede 
regnskapsprinsippene er de samme som i konsernregnskapet for 2010 og er beskrevet der. Konsernregnskapet for 2010 ble 
utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler og internasjonale standarder for finansiell rapportering som fastsatt av EU. 
Konsolidering av inntekter, kostnader og balanseposter for utenlandske virksomheter følger IFRS. Inntekter og kostnader 
omregnes til NOK kvartal for kvartal ved å benytte gjennomsnittskursen for den enkelte valuta i respektive kvartal. 
Balanseposter konsolideres ved å benytte avslutningsdagens valutakurser.    
  
 
Note 2  Estimater 
Utarbeidelse av delårsregnskapet innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av 
regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader.  Faktiske resultater kan 
avvike fra disse estimatene.  De vesentligste vurderingene ved anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper og de viktigste 
kildene til usikkerhet, er de samme som ved utarbeidelsen av konsernregnskapet for 2010. 
  
 
Note 3 Endring i konsernets struktur – Avhendelse av virksomhet i 1.kvartal 
Goodtech har med virkning fra 31.03.11 avhendet Auto-ID virksomheten i Goodtech Products AS ved salg til avdelingsleder for 
denne aktiviteten. Inntekter og kostnader for avhendet virksomhet for 1. kvartal er vist netto på linjen for ikke videreført 
virksomhet i resultatregnskapet.  Sammenligningstallene for 2010 er tilsvarende omarbeidet.   
 
 
Note 4 Transaksjoner med nærstående parter 
Godtgjørelse til nærstående parter utgjør TNOK 790 i 1. kvartal 2011.  
 
 
Note 5 Nedskrivinger og spesielle driftsposter 
Spesielle driftsposter inkluderer vesentlige poster som ikke antas å være av tilbakevendende natur, herunder nedskriving av 
goodwill, oppkjøpsutgifter som skal kostnadsføres løpende fra 1. januar 2010 i tråd med endringer i IFRS, 
restruktureringskostnader og andre vesentlige forhold som ikke antas å være av tilbakevendende natur. 
 

(NOK 1.000) 1. kvartal 11 1. kvartal 10 2010 
Nedskriving av goodwill 0 0 80 000 
Oppkjøpsutgifter som kostnadsføres ihht IFRS 3 0 313 5 782 
Restruktureringskostnader mv 2 983 0 3 016 
Totalt  2 983 313 88 798 

 
 
Note 6 Skatter 
Beregnet skatt på resultatet hittil i år medfører tilsvarende endring i balanseført utsatt skattefordel som følge av skattemessig 
fremførbart underskudd. Skattemessig fremførbart underskudd utgjør ca MNOK 181 pr 31.12.10, herav ca MNOK 175 i Norge.  
 
 
Note 7 Driftsinntekter fordelt på organisk og oppkjøpt virksomhet  
 

Driftsinntekter (NOK 1.000)  1. kvartal 11 1. kvartal 10 2010 
Videreført virksomhet 176 143 117 594 618 883 
Oppkjøpt virksomhet*) 294 670 12 926 464 345 
Avhendet virksomhet 0 1 926 1 926 
Sum Driftsinntekter 470 813 132 447 1 085 154 

 
*) Herav er MNOK 53,4 organisk vekst i oppkjøpt virksomhet.  

  



       

  
 

Note 8  Segmentinformasjon  
 

Driftsinntekter (NOK 1.000) 1. kvartal 11 1. kvartal 10 2010 
Projects & Services 342 810 58 089 671 013 
Solutions 69 917 34 351 207 297 
Environment 43 044 29 191 164 657 
Products 21 978 15 612 72 492 
Interne driftsinntekter -6 936 -4 796 -30 305 

Sum Driftsinntekter 470 813 132 446 1 085 154 
Driftsresultat EBITDA    

  Projects & Services 3 566 8 755 59 337 
Solutions 3 653 -2 267 15 115 
Environment 924 -13 9 464 
Products 2 246 936 2 334 
Ikke allokerte kostnader -3 260 -3 492 -16 263 

Sum Driftsresultat EBITDA  7 128 3 919 69 986 
Sum Driftsresultat EBIT -4 957 2 414 -30 763 

Resultat før skatt -7 750 3 079 -31 482 
 
 
Informasjon om driftsinntekter og geografisk områder; 
 

Driftsinntekter  (NOK 1.000) 1. kvartal 11 1. kvartal 10 2010 
Varesalg 43 918 16 478 105 695 
Anleggskontrakter 294 074 69 882 636 774 
Tjenesteyting 127 834 45 457 337 566 
Andre inntekter 4 987 630 5 119 
Sum Driftsinntekter 470 813 132 447 1 085 154 

 
Driftsinntekter  (NOK 1.000) 1. kvartal 11 1. kvartal 10 2010 
Hjemstat/Norge 115 856 86 690 405 985 
Utland (*) 354 957 45 757 679 169 
Sum Driftsinntekter 470 813 132 447 1 085 154 
*) Herav Sverige 343 740  33 200  580 102  

 
Anleggsmidler (NOK 1.000) 1. kvartal 11 1. kvartal 10 2010 
Hjemstat/Norge 8 991 10 227 8 443 
Utland 41 094 16 052 39 051 
Sum Anleggsmidler 50 085 26 280 47 493 
*) Herav Sverige 38 853  9 301  36 900  
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