
 
 

 

 

 

Viktige hendelser og status     Alle tall i kroner 
          (4. kvartal 2008 i parentes) 

 
 

 

 Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær 

generalforsamling i desember 2009 blir ikke gjennomført. 

 Endringer i selskapets ledelse og av selskapets strategi. 

 Ytterligere kostnadsreduksjoner iverksatt og en gjennomgang av selskapets balanse 

har medført en nedskrivning av varelageret i størrelsesorden 7,3 millioner kroner en 

nedskrivning av immaterielle eiendeler på ca 0,7 millioner kroner i kvartalet.  

 Fremdeles en vanskelig likviditetssituasjon for selskapet med umiddelbart behov for 

tilførsel av ny kapital. Styret er i ferd med å kontakte identifiserte investorer med 

invitasjon om å tilføre selskapet ny kapital i form av enten ny egenkapital, lån eller en 

kombinasjon. 

 Omsetning i 4. kvartal 2009 på ca 1,1 millioner kroner mot 13,4 millioner kroner i 

2008, men styret registrerer med tilfredshet tegn til bedring i omsetningen i 2010 og at 

prosjekter man har arbeidet i lengre tid nå ser ut til å materialisere seg. 

 Selskapet har en regnskapsført egenkapital på ca 16 millioner kroner som gir en 

egenkapitalandel på ca 68% ved utgangen av 2009 mot 76% ved utgangen av 2008. 

 

Hovedpunkter i utviklingen av selskapet 
 
 

Avtalen med eierne av Best Media AS gjennomføres ikke på 

nåværende tidspunkt 
 

Dolphin inngikk avtale med eierne av Best Media AS den 11. november 2009 om en 

sammenslåing. Avtalen innebar at de eksisterende aksjonærene i Best Media ville overdra 

samtlige aksjer i Best Media til Dolphin som et tingsinnskudd med oppgjør i Dolphin aksjer. 

Bytteforholdet i sammenslåingen ble satt til 1 mot 1 og kapitalutvidelsen ble fastsatt å skulle 

gjøres til kurs 2,60 pr aksje. Totalverdien av aksjene i Best Media ble ansett å være i 

størrelsesorden 6 millioner kroner. Avtalen om sammenslåing ble behandlet i ekstraordinær 

generalforsamling i Dolphin 8. desember 2009 og godkjent av denne.  

 

Med bakgrunn i at Dolphin ikke hadde fått ferdigstilt en fullstendig due diligence og uavhengig 

verdsettelse av Best Media var det i forkant av endelig gjennomføring av avtalen nødvendig å 

foreta en ytterligere gjennomgang av enkelte forhold i Best Media. Resultatet av denne 

gjennomgangen har medført at det ikke har vært mulig å registrere kapitalinnskuddet i Dolphin 

innenfor 3 måneders fristen i Allmennaksjeloven. På bakgrunn av dette har styret i Dolphin 

vedtatt at sammenslåingen ikke vil bli gjennomført på nåværende tidspunkt. Partene er enige om 

at man på et senere tidspunkt fortsatt skal vurdere om en sammenslåing er en fornuftig løsning. 

 

Kvartalsrapport 

4. kvartal 2009 
1. mars 2010 
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Endringer i selskapets ledelse og gjennomgang av selskapets 
strategi 

 
På bakgrunn av den endringsprosess som Dolphin er inne i, ble det i desember inngått en avtale 

med Tim Miller om at han skulle fratre som administrerende direktør ved utgangen av 2009. 

Samtidig ble Glenn Nøstdahl ansatt som selskapets nye administrerende direktør med tiltredelse 1. 

januar 2010. Nøstdahl er den største eier i Best Media og samtidig Best Medias daglige leder i 

dag. Styret og den nye ledelsen har i 2010 initiert en prosess for å analysere Dolphins salgs- og 

markedsstrategi på nytt. Bakgrunnen for en ny gjennomgang er at den satsingen selskapet har 

gjennomført de siste to årene ikke ga det salget man hadde forventet.  Man gjennomgår nå 

bakgrunnen for dette, og arbeider med å redefinere posisjonering av produktporteføljen og 

markedstilgangen til kundene. Denne prosessen er kommet godt i gang, og man ser nå konturene 

av en ”restart” av selskapet der man vil rendyrke software løsningene og gradvis fase ut salg av 

hardware. Det er styrets vurdering at det er på softwaresiden at selskapet har sitt 

konkurransefortrinn og at det er utvikling av denne delen av selskapet som vil skape fremtidige 

verdier for aksjonærer og ansatte.  Styret vil også legge opp til tettere samarbeid med utvalgte 

partnere og kunder. 

 

 

Ytterligere kostnadsreduksjoner er gjennomført i tillegg til 
nedskrivning av varelager og immaterielle eiendeler 

 
Selskapet har i løpet av kvartalet foretatt ytterligere kostnadsreduksjoner hvor det største bidraget 

til å redusere kostnadene har vært at man har kommet frem til en avtale med huseier om at 

leieforholdet avsluttes ved utgangen av mars 2010. Dolphin har hatt en avtale om leie av ca 1.000 

kvm kontorlokaler ut 2014. Som en naturlig følge av de betydelige bemanningsreduksjonene samt 

utskillelsen av Numascale har Dolphin ikke lenger behov for kontorlokaler i denne størrelsen. 

Resultatet av forhandlingene har medført at selskapet har kommet ut av husleieavtalen uten å 

betale noen vesentlig erstatning for at leieforholdet avsluttes. Tilsvarende ordning er også 

gjennomført for lokalene i USA.  I løpet av 2009 har Dolphin gjennomført betydelige 

kostnadsreduksjoner. Dette har skjedd gjennom sluttavtaler med ansatte, permitteringer og andre 

tiltak.  

 

Etter etableringen av ny ledelse har man hatt en gjennomgang av varelageret og gjennomført en 

vurdering av om verdien av de immaterielle eiendelene i konsernet lar seg forsvare ut fra 

fremtidig inntjening. Gjennomgangen av varelageret viser at selskapet har et betydelig lager av 

enkelte produkter og komponenter knyttet til produkter med en utgående teknologi og hvor disse 

produktene og komponentene har en begrenset alternativ anvendelse. Disse produktene har også 

hatt et lavt salg i 2009 og styret har besluttet å nedskrive varelageret med ca 7,3 millioner kroner i 

kvartalet.  

 

En analyse av fremtidige kontantstrømmer viser at selskapet under bestemte forutsetninger vil 

være i stand til å få en inntjening som forsvarer den balanseførte verdien av de immaterielle 

eiendelene på 15,8 millioner kroner. Denne analysen forutsetter at selskapet lykkes med sin ”re-

start” i markedet og således klarer å oppnå en betydelig vekst i omsetning i årene som kommer. 

Selskapets styre har tro på at dette kan la seg gjøre da selskapet besitter ledende teknologi og 

software innenfor sitt nisjeområde. Hovedforutsetningen for at dette skal la seg gjøre er imidlertid 

at selskapet klarer å få tilførsel av ny kapital slik at fortsatt drift kan sikres. I den grad selskapet 

ikke klarer å sikre tilførsel av ny finansiering som sikrer fortsatt drift vil verdien av de 
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immaterielle eiendelene sannsynligvis være vesentlig lavere da man vil måtte selge rettighetene til 

programvaren ved et forsert salg.  

 

Styret ønsker å fremheve at det er den utviklede teknologiske programvare plattform som er 

grunnlaget for denne vurderingen og at det er av avgjørende betydning at selskapet nå klarer å 

forvalte denne plattformen som har vært utviklet over en lengre tid. 

 

I kvartalsregnskapet er det foretatt en nedskrivning av et produkt som man ikke har lyktes med og 

utviklingskostnadene knyttet til dette er nedskrevet i sin helhet og belaster regnskapet med ca 0,7 

millioner kroner. 

 

 

Likviditetssituasjonen og behov for tilførsel av ny kapital 
 
Selskapet hadde ved utgangen av 2009 en likviditetsbeholdning på 1,3 MNOK. For å sikre 

tilstrekkelig likviditet og finansiering til Dolphin ble det samtidig som avtalen knyttet til 

overtakelse av aksjene i Best Media AS inngått en låneavtale hvor et selskap kontrollert av Glenn 

Nøstdahl ga en låneramme på 5 millioner kroner. En av fortsetningene for at lånet skulle utbetales 

var emisjonen mot eierne av Best Media skulle være gjennomført. Som en følge av at emisjonen 

mot eierne av Best Media på nåværende tidspunkt ikke er endelig gjennomført, er ikke den totale 

lånerammen stilt til Dolphins disposisjon. For å sikre at Dolphin har vært i stand til å betale sine 

forpliktelser har Dolphin fått ubetalt ca 1,8 millioner kroner under rammen på 5 millioner kroner. 

I tillegg har selskapet inngått avtale med noen av sine kreditorer om utsatt forfall av gjeld.   

 

På bakgrunn av at sammenslåingen med Best Media ikke gjennomføres på nåværende tidspunkt er 

styret i forhandlinger med det selskapet som er kontrollert av Glenn Nøstdahl om tilførsel av 

ytterligere kapital samt en avtale om hvordan man skal håndtere de lån som allerede er tilført 

selskapet. Selskapet har således en vanskelig likviditetssituasjon med umiddelbart behov for 

tilførsel av ny kapital. Styret er i ferd med å kontakte identifiserte investorer med invitasjon 

om å tilføre selskapet ny kapital i form av enten ny egenkapital, lån eller en kombinasjon. 

Betingelsene knyttet til en slik kapitalinnhenting er ikke avklart. Det tas sikte på å innhente i 

størrelsesorden 5 – 8 millioner kroner i ny kapital. Endelig størrelse vil avhenge av interesse, 

betingelser og hvor raskt kapitalinnhentingen kan skje. Så raskt dette er avklart vil styret 

innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å behandle styrets forslag til løsning. 
 

 

 

Finansielle nøkkeltall: 4. kvartal 2009 og fullt år 2009 
(4. kvartal 2008 og fullt år 2008 i parentes) 

 
Salgsinntektene utgjorde 1,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2009, en nedgang på 79 % 

sammenlignet med samme kvartal i 2008 (5,3 millioner). Salgsinntektene for året utgjorde 10,2 

millioner kroner sammenholdt med 24,8 millioner kroner i 2008. Hovedårsaken til nedgangen er 

at selskapet i løpet av første kvartal 2009 mistet omsetning fra sin største kunde som utfaset det 

produktet som Dolphins løsninger ble levert til. Av mange årsaker, hvorav den globale finansielle 

krisen med kapitaltørke og betydelig redusert aktivitet i mange området er en betydelig 

medvirkende faktor, har Dolphin beklageligvis ikke maktet å omstille seg raskt nok og få levert 

sine produkter og løsninger i markedet. Styret ser i ettertid at omsetningsutviklingen i løpet av 

2009 har vært preget av et for lite målrettet fokus på salgsorganisasjonen i selskapet. 

Nedbemanning og permitteringer har medført at selgernes tillit til organisasjonen har blitt svekket. 
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Den revitalisering som har funnet sted de siste måneder har bidratt til å snu denne trenden, og så 

langt i 2010 har man sett en vekst i omsetningen sammenholdt med de siste måneder i 2009. 

 

Som en konsekvens av at konsernet har foretatt nedskrivning av varelageret på 7,3 millioner 

kroner i fjerde kvartal 2009 viser regnskapet en negativ bruttofortjeneste med ca 6,6 millioner 

kroner i kvartalet (3,4 millioner kroner) en marginal negativ bruttofortjeneste for året. Korrigert 

for denne nedskrivningen er bruttofortjenesten ca 0,7 millioner kroner (3,4 millioner) i kvartalet 

og 7,1 millioner kroner (17,0 millioner) for året. Dette gir en bruttofortjeneste på 63,8% (65,2%) i 

kvartalet og for året 70,2% (68,6%) for året. Bruttofortjenesten justert for nedskrivning av 

varelageret er således på linje med 2008. 

 

Selskapets driftskostnader (lønn- og andre driftskostnader) har i løpet av kvartalet blitt vesentlig 

redusert og utgjorde for kvartalet 3,1 millioner kroner (9,9 millioner). Dette er en nedgang fra 4,1 

millioner kroner i 3. kvartal 2009. Driftskostnadene for året utgjorde 24,4 millioner kroner (40,3 

millioner). Nedgangen er en konsekvens av den nedbemanning og betydelige nedskalering av 

virksomheten som selskapet har vært gjennom i løpet av 2009. I tillegg til opphørte Numascale 

AS å være et datterselskap i slutten av juni 2009.  

 

Konsernets EBITDA endte på minus 9,6 millioner kroner for kvartalet (1,7 millioner). Justert for 

nedskrivningen på varelageret gir dette en negativ EBITDA på 2,3 millioner kroner hvilket er en 

forbedring fra 3. kvartal 2009 som ga en negativ EBITDA 3 millioner kroner. EBITDA for 2009 

endte på minus 24,7 millioner kroner (minus 15,1 millioner).  

 

På bakgrunn av den negative utviklingen for konsernet har man måttet gjennomføre nye 

vurderinger av den balanseførte verdien av de immaterielle eiendelene i konsernet. Ved utgangen 

av 2009 er den balanseførte verdien 15,8 millioner. I vurderingen har man lagt til grunn en 

”restart” av selskapet hvor man klarer å kapitalisere på den kunnskap som er opparbeidet over 

flere år. Dette innebærer at det forutsettes en vesentlig resultatforbedring i analysen og at det er 

ligger ambisiøse mål til grunn hvor en vesentlig forutsetning er at man klarer å øke selskapets 

omsetning betydelig i forhold til nivået fra 2009. Det er således lagt til grunn at man lykkes med å 

foreta en re-posisjonering av selskapet og klarer å etablere nye, lønnsomme produkter/prosjekter. 

Analysen forutsetter videre at man klarer å skaffe kapital til fortsatt drift. Siden en vesentlig del av 

verdien først kommer om noe tid, vil en situasjon hvor selskapet ikke klarer å finansiere fortsatt 

drift medføre at verdien av de immaterielle eiendelene med stor sannsynlighet vil være lavere enn 

den balanseførte verdien i regnskapet. 

 

Selskapet har i kvartalet hatt netto finansposter på 0,7 millioner kroner (5 millioner kroner) og 

negativ netto finansposter for året på 13,8 millioner for året (7,5 millioner kroner). Inkludert i 

netto finansposter for 2009 ligger det en et tap på aksjene i Numascale AS på 9 millioner kroner. 

 

 

Egenkapital, balanse og kontantstrømmer 

 

Ved utgangen av 2009 er konsernets regnskapsførte egenkapital på 16 millioner kroner (54,9 

millioner) hvilket utgjør en egenkapitalandel på 68% (76%). Dette er en betydelig nedgang 

siden utgangen av tredje kvartal i år hvor konsernets egenkapitalandel utgjorde 81%. 

Bakgrunnen for dette er den svake resultatutviklingen og nedskrivningene av varelageret og 

immaterielle eiendeler som er foretatt i kvartalet. 
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Finansiering og fortsatt drift 

 

Som redegjort for har selskapet en vanskelig likviditetssituasjon og har behov for tilførsel av 

ny kapital. På bakgrunn av dette er det betydelig usikkerhet om muligheten for fortsatt drift, 

men styret er av den oppfatning at det er mulig å innhente ny kapital. Det vises til tidligere 

omtale av dette i eget avsnitt. Styret gjør oppmerksom på at regnskapet er avlagt under 

forutsetning for fortsatt drift og at et brudd på denne forutsetningen med stor sannsynlighet vil 

medføre en vesentlig reduksjon av eiendelene i selskapets balanse. 

 

Aksjonærer 

 

Pr 26. februar 2010 er selskapets 20 største aksjonærer som følger: 

 

Aksjonær Beholdning Eierandel
1 Glenn Nøstahl Konsulenttjenester AS 237 034 10,46 %

2 HEKTOR AS 130 000 5,73 %

3 CITIGROUP GLOBAL MARKETS  KLIENTKONTO 105 627 4,66 %

4 MP PENSJON 105 371 4,65 %

5 TELINET ENERGI AS NIL 105 000 4,63 %

6 GLØRSTAD EGIL OLAF 95 600 4,22 %

7 LØYLAND KÅRE STEN 95 000 4,19 %

8 FRANS ENGER AS 90 000 3,97 %

9 RØDAAS ESPEN 54 119 2,39 %

10 ELLENES REIDAR EGIL C/O RENNES & CO 53 350 2,35 %

11 NESHEIM ROLF 38 000 1,68 %

12 VEST EIENDOM 35 000 1,54 %

13 MIKALSEN KÅRE 30 000 1,32 %

14 SOLVANGEN MARINA AS 30 000 1,32 %

15 ALTEA PROPERTY DEVEL 23 960 1,06 %

16 WÆRSTAD KJELL ROBERT 21 500 0,95 %

17 MILLER TIMOTHY RUSSELL 19 000 0,84 %

18 NORDEA BANK DENMARK S/A NORDEA (DK) CCA 18 652 0,82 %

19 BECK OLE TORMOD 18 200 0,80 %

20 BECK MARIT HEIE 17 700 0,78 %

Sum 20 største aksjonærer 1 323 113 58,36 %

Øvrige aksjonærer 943 998 41,64 %

Sum totalt utestående antall aksjer 2 267 111 100,00 %  
 

 

 

Fremtidsutsikter og risikofaktorer i første halvår 2010 
 

 

Risikofaktorer første halvår 2010 

 
Selskapet har flere utfordringer, men hovedutfordringen vil være å skaffe ny kapital som sikrer 

driften i selskapet. Styret tar sikte på å innhente ny kapital i form av lån som kan konverteres til 

aksjer sammen med muligheten for å knytte tegningsretter opp til lånene. Det er styrets oppfatning 

at en slik løsning er mulig, men muligheten for å foreta egenkapitalutvidelse vil også bli vurdert. 

Det vil videre være en vesentlig risiko knyttet til at den planlagte ”restarten” for selskapet lar seg 
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gjennomføre og at selskapet klarer å foreta den endringen i sine markeder og markedskanaler som 

man legger opp til. Denne endringen vurderes å være av avgjørende betydning for å få økt 

omsetningen og således inntjeningen til selskapet. 

 

Nedbemanningen i selskapet har medført at selskapet på kort sikt er avhengig av noen få 

nøkkelpersoner knyttet til utvikling, tilpasning og testing av software samt service til kundene.  

 

Utvikling av Dolphin Interconnect Solutions 

 
Selskapet har initiert en prosess for å analysere Dolphins eksisterende markeder og nåværende 

salgs- og markedsstrategi på nytt. Årsaken til dette er at den satsningen selskapet har gjennomført 

de siste to årene ikke har lykkes, og at man ønsker å gjennomgå bakgrunnen for dette samt å 

redefinere produkt og kundefokus samt å revurdere markedskanalene fra produkt til kunde.   

 

Selskapet har i dag en solid software og hardware teknologi. Softwaren er utviklet gjennom 

mange år og er skrevet slik at den er meget flyttbar mellom forskjellige operativsystemer og 

hardware plattformer. Softwaren støtter standard grensesnitt som Berkeley Sockets API (via 

Dolphins SuperSockets) og MPI (via Dolphins NMPI). Dolphin har også en veldefinert software 

API for Embedded bruk (via Dolphins SISCI Developers Kit). Dagens hardware produkter er 

hovedsakelig basertpå teknologi fra sammenslåingen med StarGen i USA i 2007. 

 

Akselerasjon av MySQL Cluster løsninger er fremdeles et område hvor Dolphins produkter gir 

meget gode performance resultater. Dolphin har vært i markedet i flere år og får stadig positive 

tilbakemeldinger både fra eksisterende og nye kunder og uavhengige MySQL konsulenter. Det 

generelle behovet for Dolphins løsninger i dette lille, men voksende markedet er fortsatt vanskelig 

å anslå størrelsen av, men det er sannsynlig at målrettet innsats her kan gi økte inntekter. Det er 

også forventninger om økt salg av løsninger basert på DRBD/MySQL etter at DRBD teknologien 

ble innlemmet i standard Linux i desember 2009.   

 

Det er for tiden en del usikkerhet rundt Oracles oppkjøp av Sun Microsystems og MySQL og hva 

dette vil føre til i tiden fremover. 

 

Selskapets tidligere satsing mot akselerasjon av Oracle RAC løsninger er satt på hold. Gode 

tekniske resultater har tidligere blitt påvist og dokumentert av Dolphin og samarbeidspartnere, 

men Dolphin har ikke klart å få i stand nødvendige avtaler med Oracle og leverandører av Oracle 

RAC løsninger. 

 

Selskapets satsing på raske lagringsløsninger via Dolphin StorExpress SSD baserte produktet har 

blitt avsluttet basert på tilbakemeldinger fra markedet og stor konkurranse fra alternative 

løsninger. 

 

Selskapet har allerede valgt å øke salg og markedsfokus mot Embedded løsninger dvs. løsninger 

der Dolphins produkt blir brukt som intern løsning i kundens applikasjon. Standard grensesnitt, 

støtte for populære operativsystemer og stor fleksibilitet i software gjør at nye industrielle kunder 

kan ta i bruk Dolphins produkter uten store investeringer.  

 

Dolphin har i tidligere perioder har hatt meget gode inntekter via flere Embedded OEM avtaler, 

og to nye OEM kunder har nylig sluttført sin test og evaluering av Dolphins produkter og vil 

starte salg av egne løsninger basert på Dolphins Embedded produkter i Q1-2010. Dolphin vil 

arbeide for å skaffe selg flere tilsvarende OEM kunder innenfor relevante områder (Telecom, 

Medisinsk utstyr, Lab utstyr etc.). 
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Dolphin har tradisjonelt sett utviklet alle vesentlige deler av sine hardware og software produkter 

selv og i stor grad solgt produktene ved hjelp av egne selgere. Utskillelsen av NumaScale har 

medført at Dolphin kan rendyrke sin kjernekompetanse innenfor PCI Express Interconnect 

software. 

 

Dolphin har tatt kontakt med potensielle partnere for å diskutere utvikling, salg og markedsføring 

av neste generasjons produkter basert på Dolphins software løsninger. Disse samtalene er 

fremdeles på et tidlig stadium, men det er vist stor interesse fra flere selskaper om å inngå 

langsiktige samarbeidsavtaler / partnerskap for å benytte Dolphins software løsninger sammen 

med disse selskapenes hardware løsninger, samt vesentlig støtte og samarbeid om salg og 

marketing via disse selskapenes eksisterende salgskanaler.  

 

Tidligere perioder med kostnadskutt har medført vesentlige reduksjoner i antall ansatte, 

hovedsakelig utenfor Norge. Dolphin sitter i dag igjen med kompetanse på kjerneområdene og har 

fremdeles teknisk gjennomføringsevne og evne til å videreføre teknologien med egne resurser og 

samarbeid med innleide konsulenter. 

 

 

 

Oslo, 1. mars 2010  

Styret i Dolphin Interconnect Solutions ASA 
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Q4 / 09 Q4 / 08 2009 2008

DRIFTSINNTEKTER

Salg 1 115 509 5 264 401 10 184 184 24 830 368

Andre driftsinntekter 18 776 8 155 320 -147 121 8 155 320

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 134 285 13 419 721 10 037 062 32 985 688

DRIFTSKOSTNADER

Varekostnad 7 692 149 1 831 410 10 324 265 7 790 842

Lønnskostnad 1 305 571 6 100 075 15 659 132 26 080 060

Andre driftskostnader 1 763 274 3 796 080 8 730 422 14 247 351

SUM DRIFTSKOSTNADER 10 760 994 11 727 565 34 713 818 48 118 254

EBITDA* -9 626 709 1 692 156 -24 676 756 -15 132 566

Avskrivninger 982 611 1 346 356 4 085 484 6 727 607

Nedskrivninger 689 112 40 299 122 689 112 50 975 261

DRIFTSRESULTAT (EBIT) -11 298 432 -39 953 322 -29 451 353 -72 835 434

NETTO FINANSPOSTER 678 877 4 972 863 -13 772 796 7 538 965

RESULTAT FØR SKATT -10 619 555 -34 980 459 -43 224 148 -65 296 469

Skattekostnad -131 941 4 640 381 -561 768 3 977 062

RESULTAT ETTER SKATT -10 487 613 -39 620 840 -42 662 381 -69 273 531

ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Omregningsdifferanser valuta -349 418 -2 493 125 3 678 726 -3 731 767

TOTALRESULTAT FOR PERIODEN -10 837 031 -42 113 965 -38 983 655 -73 005 298

Resultat etter skatt fordeles på:

Minoritetsinteresser 0 -1 422 217 -1 040 810 -1 422 217

Majoritetsinteresser -10 487 613 -38 198 623 -41 621 571 -67 851 313

-10 487 613 -39 620 840 -42 662 381 -69 273 530

Totaltresultat for periden fordeles på:

Minoritetsinteresser 0 -1 422 217 -1 040 810 -1 422 217

Majoritetsinteresser -10 837 031 -40 691 748 -37 942 845 -71 583 080

-10 837 031 -42 113 965 -38 983 655 -73 005 297

RESULTAT PR AKSJE

Gjennomsnittlig utestående aksjer 2 267 111 2 267 111 2 267 111 1 944 536

Resultat etter skatt pr aksje -4,63 -16,85 -18,36 -34,89

Totalresultat for perioden pr aksje -4,78 -17,95 -16,74 -36,81

*) Resultat før finansposter, skatt, avskrivninger og amortiseringer

Dolphin Interconnect Solutions Konsern
Resultatregnskap
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EIENDELER 31.12.2009 31.12.2008

ANLEGGSMIDLER

Aktiverte utviklingskostnader 15 780 465 42 344 089

Inventar og utstyr 40 135 196 727

Aksjer 2 179 699 0

SUM ANLEGGSMIDLER 18 000 299 42 540 816

OMLØPSMILDER

Varelager 2 576 765 11 415 016

Kundefordringer 666 918 2 771 020

Andre kortsiktige fordringer 923 853 3 202 010

Betalingsmidler 1 315 624 11 832 396

SUM OMLØPSMIDLER 5 483 160 29 220 443

SUM EIENDELER 23 483 459 71 761 259

EGENKAPITAL OG GJELD 31.12.2009 31.12.2008

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 116 803 296 116 653 500

Opptjent egenkapital -100 780 783 -66 033 668

Minoritetsinteresser 0 4 236 540

SUM EGENKAPITAL 16 022 513 54 856 372

LANGSIKTIG GJELD

Utsatt skatteforpliktelse 2 273 426 2 857 926

Annen langsiktig gjeld 248 832 588 633

SUM LANGSIKTIG GJELD 2 522 258 3 446 559

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 2 713 258 9 222 440

Annen kortsiktig gjeld 2 225 430 4 235 888

SUM KORTSIKTIG GJELD 4 938 688 13 458 328

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 23 483 459 71 761 259

Dolphin Interconnect Solutions Konsern
Balanse
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING Q4 / 09 Q4 / 08 2009 2008

Kontantstrøm fra driftsaktiviteter

Resultat før skatt -10 619 555 -34 980 459 -43 224 148 -65 296 468

Avskrivninger og nedskrivninger 1 671 723 41 645 478 4 774 596 57 702 868

Nedskrivning av aksjer 0 0 8 966 852 0

Endringer i netto omløpsmidler og andre 

driftsrelaterte poster 8 716 903 229 348 17 832 797 -5 017 084

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter -230 929 6 894 367 -11 649 903 -12 610 684

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Investeringer i immaterielle eiendeler og 

andre driftsmidler 0 -7 076 540 0 -26 215 116

Utgang datterselskapp 0 0 331 183 0

Netto kontantstrøm fra investeringsakt. 0 -7 076 540 331 183 -26 215 116

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Opptak og nedbetaling av lån 0 101 474 -348 872 27 244

Utstedelse av aksjer i datterselskap 0 5 192 025 0 5 192 025

Utstedelse av aksjer 0 0 0 12 227 442

Netto kontantstrøm fra finansieringsakt. 0 5 293 499 -348 872 17 446 711

Netto endring betalingsmidler -230 929 5 111 326 -11 667 592 -21 379 089

Effekt av valutakursendringer på 

betalingsmidler 5 471 103 662 -674 501 547 059

Betalingsmidler IB 1 541 082 6 617 408 11 832 396 32 664 426

Betalingsmidler UB 1 315 624 11 832 396 -509 697 11 832 396

ENDRINGER I EGENKAPITALEN Q4 / 09 Q4 / 08 2009 2008

Egenkapital IB 26 978 212 92 273 864 54 856 372 109 893 223

Totalresultat for perioden -10 837 031 -42 113 965 -38 983 655 -73 005 297

Utstedelse av aksjer 0 0 0 13 340 000

Kostnad ved utstedese av aksjer 0 0 0 -1 112 558

Utstedelse av aksjer i datterselskap 0 5 192 025 0 5 162 024

Opsjonsordning for de ansatte -118 668 -495 552 149 796 578 980

Egenkapital UB 16 022 513 54 856 372 16 022 513 54 856 372

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

 

Det konsoliderte regnskapet for 4. kvartal 2009 omfatter Dolphin Interconnect Solutions ASA 

og dets datterselskap. 

 

Delårsrapporten er ikke revidert. 

 

Delårsrapporten for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2009 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 årsregnskapet, og 

må bli lest i forbindelse med Dolphin’s årsrapport for 2008. Regnskapsprinsippene som er 

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

benyttet ved utarbeidelse av konsernets årsrapport for 2008, med unntak av bruk av ny IAS 1 

Presentasjon av finansregnskap (revidert) som viser oppstilling av andre inntekter og 

kostnader som et tilegg til resultatregnskapet.  

 

Note 2 – Fortsatt drift 

 

Finansregnskapet har blitt utarbeidet etter forutsetning om fortsatt drift. Imidlertid er 

konsernet i en situasjon hvor de trenger likviditet og tilførsel av ny kapital for å utvikle 

virksomheten. Hvis det viser seg at konsernet ikke evner fortsatt drift vil effekten på 

finansregnskapet i hovedsak være at balanseførte utviklingskostnader (immaterielle eiendeler) 

i balansen vil ha en vesentlig lavere verdi. 

 


