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   Omsetningen økte med 2,5 % i 2. kvartal og med 2,3 % i 1. halvår sammenlignet med tilsvarende periode i 
fjor.

   Konsernet har vunnet flere betydelige kontrakter i løpet av 2. kvartal, og ordrereserven ligger på et stabilt 
høyt nivå ved utløpet av 1. halvår.  Ytterligere betydelige kontrakter er inngått etter kvartalets utløp.

   Lavere EBITDA  grunnet nedskriving av enkeltprosjekt med MNOK 7,4 og svake resultater i enkelte 
driftsenheter i 2. kvartal.  Projects & Services Norge er klarert for ISO-sertifisering.

   Kontantstrøm fra driften per 1. halvår NOK 57,7 millioner mot NOK - 145,4 millioner per 1. halvår i fjor. 
Utbytte for 2011 er utbetalt med MNOK 26,0 i  begynnelsen av mai.

   Styret og ledelsen ser Goodtechs fremtidsutsikter som gode i et marked med økende aktivitet, og den 
strategiske posisjonen som Goodtech har etablert som meget bra. Forbedringstiltak intensiveres ut året.

Delårsrapport 2012
2. kvartal og 1. halvår

Nøkkeltall (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Driftsinntekter 1 029 105 1 005 501 547 955 534 688 2 020 939
EBITDA 22 314 24 192 7 102 17 064 64 365
EBITDA-margin % 2,2 % 2,4 % 1,3 % 3,2 % 3,2 %
Resultat før skatt 9 886 -2 936 1 537 4 814 11 473
Ordrereserve 1 056 675 1 097 302 1 056 675 1 097 302 1 016 198
Antall ansatte 1 437 1 378 1 437 1 378 1 373
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Konsernets utvikling 

Goodtech har hatt en god ordreinngang, og har vunnet flere 
viktige kontrakter både i 2. kvartal og i løpet av 1. halvår. 
Konsernets prospektmengde og tilbudsmasse er på et høyt 
nivå.  Konsernets erfaring og målrettede satsning innen jern-
bane og gruveindustri har i 2. kvartal og etter kvartalets utløp 
resultert i noen av konsernets største enkeltkontrakter.  Det 
har vært et aktivt anbudsarbeid i perioden som forventes å 
generere positive bidrag fremover.

Konsernets faktureringsgrad er noe lavere enn forventet i 
2. kvartal og hittil i år.  

 Det arbeides videre med resultatforbedring i konsernet 
med fokus på prosjektgjennomføring, ressursforvaltning, 
marginforbedring, kostnadsreduksjoner og likviditet.

Omsetningen for 2. kvartal er på MNOK 548,0 mot 
MNOK 534,7 i samme kvartal i 2011. Omsetningen i 1. 
halvår er på MNOK 1.029,1 mot 1.005,5 i 1. halvår 2011.  
Dette tilsvarer en økning på 2,5 % i 2. kvartal og 2,3 % i 1. 
halvår sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor. 

EBITDA for 2. kvartal utgjør MNOK 7,1 (1,3 %) sam-
menlignet med MNOK 17,1 (3,2 %) i samme periode i fjor.  
Det underliggende marginbildet er bra innenfor alle forret-
ningsområdene, men EBITDA i 2. kvartal er påvirket av ned-
skriving på noen enkeltprosjekter og svake resultater i enkelte 
driftsenheter innenfor Projects & Services. 

EBITDA 1. halvår ble MNOK 22,3 (2,2%) mot MNOK 
24,2 (2,4%) i 1. halvår i fjor. 

Resultat før skatt ble MNOK 1,5 i 2. kvartal mot MNOK 
4,8 i tilsvarende kvartal i fjor. Resultat før skatt per 1. halvår 
ble MNOK 9,9 mot  MNOK -2,9 per 1. halvår 2011.

Kontantstrøm fra driften utgjør MNOK 0,5 i 2. kvartal, 
mot negativ MNOK -58,3 i tilsvarende kvartal i fjor.  Kon-
tantstrøm fra driften for 1. halvår utgjør MNOK 57,7 mot 
negativ MNOK -145,4 i 1. halvår i fjor.

Styret og ledelsen ser Goodtechs fremtidsutsikter som 
gode i et marked med økende aktivitet og med den strategiske 
posisjonen som Goodtech har etablert. 

Selskapets styre og ledelse vil arbeide videre med inte-
grasjonsprosessene, strukturering og styrking av konser-
nets lønnsomhet, som grunnlag for fremtidig vekst.  Med 
virkning fra 1. januar 2012 er det gjort organisasjonsmessige 
endringer, ved at Infra er etablert som eget forretningsområde 
for å arbeide dedikert mot jernbane og tunnelbane.  I tillegg 
er det etablert egne enheter for Strategisk Markedsføring 
og Metode / Kvalitet / HMS som vil arbeide med langsiktig 
markedsposisjonering og med systematiske forbedringer for 
å hente ut synergier.

Det er i løpet av våren gjennomført en medarbeiderunder-
søkelse i konsernet. Denne oppsummeres klart positivt for 
den integrerte organisasjonen. 

Det ble på den ordinære generalforsamlingen 25. april 
2012 vedtatt å utbetale et utbytte på NOK 0,08 pr aksje (før 

spleis), til sammen MNOK 26,0 som ble utbetalt 10. mai.  
Det ble også vedtatt en aksjespleis 10:1, som er gjennomført i 
begynnelsen av mai. Ytterligere informasjon om aksjeforhold 
fremgår av note 10 til halvårsregnskapet. 

Balanse og likviditet 
Konsernets totalkapital per 30.06.2012 var MNOK 1.314,9 
hvorav anleggsmidler utgjør MNOK 697,0 og omløpsmidler 
utgjør MNOK 617,9. 

Selskapets likviditetssituasjon har vært god gjennom 
2. kvartal og i 1. halvår.  Netto rentebærende gjeld utgjør 
MNOK 111,6 ved utløpet av 1. halvår, mot MNOK 178,6 
på samme tidspunkt i fjor, og MNOK 84,0 ved utgangen av 
forrige kvartal.  Kortsiktig netto likviditetsbeholdning utgjør 
MNOK 22,2 mot MNOK 20,8 i netto kortsiktig rentebærende 
gjeld på samme tidspunkt i fjor. Konsernet har ubenyttede 
trekkrammer på ca MNOK 165,0 per 30.06.2012. 

Konsernets egenkapital var MNOK 642,8 ved utgangen 
av 1. halvår, som gir en egenkapitalgrad på 48,9 %, sammen-
lignet med MNOK 639,2 (47,8 %) ved utgangen av 1. halvår 
2011.  

Utvikling innen forretningsområdene 

Projects & Services

 

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 YTD 12 Q2 11 2011

Omsetning 662 572 666 266 351 646 348 058 1 310 296

EBITDA 5 578 13 137 -2 667 9 966 37 450

EBITDA margin % 0,8 % 2,0 % -0,8 % 2,9 % 2,9 %

Ordrereserve 661 961 773 664 661 961 773 664 735 116

Antall ansatte 1 130 1 077 1 130 1 077 1 062

Forretningsområdet Infra er skilt ut fra Projects & Services 
og etablert som eget forretningsområde med virkning fra 1. 
januar 2012 for å arbeide dedikert mot jernbane og tunnel-
bane. Sammenligningstallene er tilsvarende omarbeidet. 

Omsetningen i 2. kvartal og for 1. halvår er på nivå med 
fjoråret.  EBITDA i 2. kvartal er negativ som følge av ned-
skriving på enkeltprosjekter og svake resultater i noen drifts-
enheter.  Den norske delen av Projects & Services er klarert 
for ISO-sertifisering. Arbeidet med ISO-sertifisering  har 
medført økt indirekte tid i perioden.  Mange store anbud  har 
resultert i at forretningsområdet har fått flere viktige kontrak-
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ter i 2. kvartal som vil bidra positivt til inntjeningen fremover.  
De restruktureringer og omorganiseringer av virksom-

heten i Sverige som ble gjort ved utgangen av 2011, samt 
aktiviteter for å øke faktureringsgraden og reduksjon av 
indirekte tid gjennom bedret ressursutnyttelse har ikke fått 
full effekt i 1. halvår, men forventes å bidra til økte marginer 
fremover. Forbedrede styringssystemer er nå på plass og vil 
bli benyttet aktivt i videre optimalisering av driftsmarginene. 
Det er planlagt videre opplæringsprogrammer utover høsten.

De siste avklaringene med Hydro angående avslutningen 
av Rjukanprosjektet er gjort og prosjektet er endelig avsluttet 
i 2. kvartal. Dette belaster EBITDA resultatet med MNOK 
7,4.  Dette sammen med svak resultatutvikling og forsinket 
start av planlagte prosjekter er hovedårsaken til det svake 
resultatet i 2. kvartal.

Ordrereserven er opprettholdt på et stabilt høyt nivå gjen-
nom 2. kvartal og 1. halvår og virksomhetsområdet har fått 
flere viktige kontrakter i 2. kvartal.

Vattenfall Eldistribution i Sundbyberg valgte i februar 
Goodtech som partner i forbindelse med utbygging og 
modernisering av Måby transformatorstasjon utenfor 
Stockholm.  Oppdraget er en totalentreprise og omfatter 
utbygging av den eksisterende 82kV fordelingstavlen og 
utskifting av deler av kontrollutstyret. 

Medio april vant Goodtech sitt fjerde store og viktige opp-
drag til den nye jernmalmsgruven utenfor Pajala.  Den nye 
kontrakten med Metso har en ordreverdi på nærmere MSEK 
135.  Gruveprojektet i Kaunisvaara er med sitt gigantiske 
prosessanlegg, infrastruktur og truck- og service-verksteder 
et av Sveriges største pågående byggeprosjekt, som berører 
ikke bare nærområdet, men hele Nord-Sverige.  Goodtech 
fortsetter med dette å styrke sin posisjon som en av de ledende 
elektroteknikk-selskapene i Norden. Med oppdragene i 
Kaunisvaara får Goodtech en solid plattform i Nord-Sverige 
fremover.   Med de tidligere store kontraktene som Goodtech 
har tegnet med Peab og ABB er den totale ordreverdien for 
Goodtechs oppdrag i gruven hittil cirka MSEK 205.

Medio mai vant Goodtech i samarbeid med ABB en kon-
trakt på MSEK 124 for energiselskapet Fortum.  Leveransen 
gjelder automasjon, elektriske systemer og byggteknisk 
elektroinstallasjon til Fortum Varme sitt nye søppelforbren-
ningsanlegg i Brista utenfor Stockholm. Goodtech vil være 
ansvarlig for ca MSEK 70 av totalleveransen. 

Generelt vurderes markedsutsiktene i Sverige som gode 
og med en bedring i marginene, men investeringene på indus-
trisiden er påvirket av uroen i verdensøkonomien, og det er 
en tendens til at prosjekter skyves i tid. I Nord-Sverige skal 
det investeres milliarder de nærmeste 2-4 årene innenfor 
vannkraft, vindkraft og gruver.  Det er et økende markedspo-
tensial innenfor energi-/kraftsektoren. Det er en klart økende 
trend på miljøinvesteringer i form av f.eks. vindkraft og bio-
energi.

Infra

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 YTD 12 Q2 11 2011

Omsetning 87 827 76 505 46 609 51 903 195 932

EBITDA 1 697 2 443 44 2 048 8 078

EBITDA margin % 1,9 % 3,2 % 0,1 % 3,9 % 4,1 %

Ordrereserve 144 422 116 299 144 422 116 299 92 428

Antall ansatte 52 58 52 58 53

Goodtech valgte ved årsskiftet å skille ut konsernets virksomhet 
knyttet til jernbane og tunnelbane i et eget forretningsområde, 
Infra. Dette er et område hvor konsernet har hatt kraftig 
vekst de siste år, og hvor prosjektgjennomføring krever 
ekstra kompetanse og erfaring. Konsernet vil satse videre 
på å profesjonalisere denne virksomheten og posisjonere 
Goodtech sterkere i et marked hvor det er planlagt store 
investeringer i tiden fremover.

Omsetningen i 2. kvartal er noe lavere enn tilsvarende 
kvartal i fjor, men omsetningen per 1. halvår har økt med 15 % 
sammenlignet med 1. halvår i fjor.  Svak EBITDA i 2. kvartal, 
som følge av lavere fremdrift på prosjektene og mye anbuds 
og kalkylearbeid i perioden.  I tillegg er det gjort nedskrivinger 
på noen enkeltprosjekter i 2. kvartal.  Det arbeides med å øke 
ressursutnyttelsen, spesielt på systemsiden.  

Ordrereserven er mer enn doblet i løpet av 2. kvartal, som 
følge av at Infra har vunnet flere store kontrakter i kvartalet.   

Goodtech vant i april sin hittil største såkalte BEST 
kontrakt, i forbindelse med Trafikverkets utbygging av 
Østkystbanen i Sverige. Kontrakten omfatter leveranse 
av Bane, El, Signal og Tele (BEST) for driftsstedene 
Stegsskogen og Gårdsjön på strekningen Gävle-Sundsvall. 
Verdien av kontrakten med opsjon er av Trafikverket vurdert 
til MSEK 106.  Arbeidene skal i sin helhet være ferdigstilt i 
november 2013.

I tillegg vant Goodtech i april ytterligere en kontrakt på 
nærmere MSEK 8 i forbindelse med at Trafikverket forsetter 
innføringen av trafikkstyringssystemet ERTMS i Sverige.  

Goodtech har også fått tildelt et nytt oppdrag for Citybanan.  
Kontrakten med Trafikverket for komplett leveranse av 44 
teknikkhus for el, signal og tele til Citybanan i Stockholm 
som ble inngått i juni, er på MSEK 45 og er en viktig kontrakt 
i Goodtechs satsning mot jernbanebasert infrastruktur.   

Ytterligere betydelige kontrakter er inngått etter kvartalets 
utløp.  I begynnelsen av juli vant Goodtech BESTM-kontrakt 
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Høylager og materialhåndtering og Pakkemaskiner.  Innen 
Bulkhåndtering er markedet noe mer avventende.  Etter-
spørselen etter løsninger og kompetansetjenester innen 
mekanikk og el/auto er økende, og det forventes videre til-
vekst. 

Aktivitetsnivå og investeringstakt hos eksisterende kunder 
oppleves som bra, om enn noe avventende innen enkelte 
områder. Økt interesse fra store farmasi- og næringsmid-
delkunder i Skandinavia vil kunne gi gode muligheter for 
pakkemaskiner og for hele Goodtech Solutions i tiden frem-
over. 

  

Environment

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 YTD 12 Q2 11 2011

Omsetning 117 211 101 957 61 798 58 913 219 545

EBITDA 6 575 5 642 5 049 4 718 14 638

EBITDA margin % 5,6 % 5,5 % 8,2 % 8,0 % 6,7 %

Ordrereserve 112 755 106 051 112 755 106 051 98 875

Antall ansatte 69 64 69 64 67

Både omsetningen og EBITDA i 2. kvartal og i 1. halvår er 
økende sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.  Virk-
somheten utvikler seg på en positiv og stabil måte.

Goodtech Environment på Åland er fullt belagt med 
prosjekter og fortsetter å vise gode marginer. Ordrereserven 
er stabil, med god tilførsel av løpende kontrakter i 1. halvår 
og etter periodens utløp.   Kontraktstilgangen omfatter kon-
trakter både i Norge og Sverige. Selskapet har nå etablert et 
godt fotfeste også i det norske markedet og er posisjonert for 
videre vekst.

Goodtech har i kvartalet fått kontrakt med Eggedal kom-
mune på MNOK 5,5 for utbygging av Biovac SBR 02200 
med ferdigstillelse i løpet av 2013.  Anlegget har en kapasitet 
på 2800 Pe (personekvivalenter) og vil rense avløpsvannet til 
hytter, hus, og sentrumsområdene i Eggedal.  

I tillegg har Goodtech fått tildelt Eidsvoll 1 kontrakten 
på MNOK 16 for utvidelse av eksisterende renseanlegg.   
Anlegget gjøres i samarbeid med Biowater og skal være i 
driftssatt i løpet av 2013.  Goodtech har også fått tildelt kon-
trakt på MNOK 25 for Haugesund kommune for utbygging 
av hygeniseringsanlegg og biogasstrinn for avløpsslam med 
idriftssettelse høsten 2013.  Klagefristen for disse to pros-
jektene utløp etter utgangen av 2. kvartal uten påklaging, og 

på MSEK 146 for opprustning av Gøteborg Sentral. Medio 
august inngikk Goodtech langsiktig samarbeidsavtale med 
Ansaldo STS Sweden AB for montasje av nytt sikkerhets- 
og overvåkningssystem for Röda Linjen T-bane i Stockholm.  
Kontrakten er på MSEK 103 med en opsjon på MSEK 6. 

Innen infrastruktur i Sverige og Norge er det plan-
lagt iverksatt mange prosjekter fremover. Med det svenske 
Trafikverkets milliardplaner kommende år, finnes det gode 
muligheter til økende aktivitet og kontrakter på jernbane-
siden. Markedsutsiktene for Infra vurderes derfor som gode, 
og prospektmengden er økende.  

Solutions

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 YTD 12 Q2 11 2011

Omsetning 125 724 132 159 68 348 62 243 233 876

EBITDA 7 226 4 085 3 578 431 6 421

EBITDA margin % 5,7 % 3,1 % 5,2 % 0,7 % 2,7 %

Ordrereserve 128 701 91 712 128 701 91 712 82 936

Antall ansatte 144 136 144 136 149

Omsetningen i 2. kvartal er 9,8 % høyere enn tilsvarende 
kvartal i fjor.  Omsetningen i 1. halvår ligger 4,8 % under 
tilsvarende periode i fjor.  EBITDA marginen i 2. kvartal og 
i 1. halvår er betydelig forbedret sammenlignet med fjoråret. 

 De fleste enheter i Sverige leverer bedre enn forventet. 
Utviklingen på systemleveranser og ingeniørtjenester er posi-
tiv og det er god debiteringsgrad i de fleste enheter i perioden.  
I Norge viser både virksomheten i Moss, som leverer pak-
kemaskiner og linjer til farmasi og næringsmiddelindustrien, 
og Bulkvirksomheten positiv utvikling i 2. kvartal.  

Ordrereserven per 1. halvår er 40 % høyere enn på samme 
tidspunkt i fjor, primært som følge av god ordreinngang i 
Sverige.  I Norge oppleves investeringstakten hos kundene 
fortsatt som noe avventende.  

Goodtech har vunnet flere viktige oppdrag innen bilindus-
trien i løpet av 1. halvår.  I disse oppdragene har Goodtechs 
teknologi og løsningsforslag vært viktige momenter.

I 2. kvartal vant Goodtech en kontrakt på i overkant av 
MSEK 40 til en større kunde innen bilindustrien.  Her kom-
binerer vi vår teknologi innen høylager, robotteknikk og 
materialforvaltning.  

Markedsutsiktene generelt er positive innen Solutions 
industrisegmenter Virkeshåndtering, Produksjonslinjer, 
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prosjektene vil inngå i ordrereserven fra neste kvartal.   
Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå for offentlige anskaf-

felser innenfor VA-sektoren, med bra tilgang på prospekter 
og anbud.  

Innenfor biogass har Goodtech hatt økende aktivitetsnivå 
og tilbudsaktiviteten er økende. 

Markedsutsiktene for Biovac®-produkter for inneværende 
år ser bra ut, med mange nye geografiske områder som 
iverksetter offentlig regulering for avløp fra spredt bebyg-
gelse. Antall solgte anlegg ligger 30 % over fjoråret. Veksten 
gjelder både for enkeltanlegg og for fellesløsninger.  Aftersale 
har hatt en positiv utvikling 1. halvår, og det er vunnet flere 
kontrakter for utskifting av membranelementer i eksisterende 
vannbehandlingsanlegg.

Products

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 YTD 12 Q2 11 2011

Omsetning 47 230 40 634 25 682 18 656 83 684

EBITDA 4 556 3 837 2 894 1 592 6 223

EBITDA margin % 9,6 % 9,4 % 11,3 % 8,5 % 7,4 %

Ordrereserve 8 835 9 576 8 835 9 576 6 842

Antall ansatte 27 28 27 28 27

Omsetningen har vært høy i 2. kvartal med en økning på 38% 
sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.  Omsetningen i 
1. halvår er 16% høyere enn i 1. halvår i fjor.   

Products’ vareinnkjøp skjer for en stor del i DKK, og en 
sterk kronekurs bidrar positivt til marginbildet i 1. halvår.  
EBITDA marginen er økt både i 2. kvartal og hittil i år sam-
menlignet med tilsvarende perioder i fjor.  

Markedsutsiktene anses for gode for området olje & gass, 
samferdsel, vann/miljø og kraftforsyningsbransjen.  Vi ser 
fortsatt økt potensial mot offentlig sektor som samferdsel og 
kommunalteknikk, men markedet er preget av tøffere konkur-
ranse og nye aktører med konkurransedyktige løsninger.  
Innenfor tradisjonell landbasert industri er markedsutsiktene 
svakere med fortsatt relativt lavt investeringsnivå.

Teknologiutvikling 
Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling og løs-
ningsorienterte prosjekter. De strategiske endringer med å 

samle de mer løsningsorienterte teknologiene i Solutions leg-
ger et godt og naturlig grunnlag for satsning på teknologi- og 
produktutvikling.  Som eksempel selger vi vår egen tekno-
logiløsning inn i høylagerprosjekter, hvor det  er tegnet nye 
kontrakter for levering av fullautomatisk lager og robotceller.   

Resultatforbedringsprogram  - CORE
CORE programmet var initiert som et prosjekt hvor det arbei-
des med endring av holdninger og bevisstgjøring. Samtidig 
er det definert konkrete forbedringsforslag som gir effekt på 
kort sikt og som legger grunnlaget for reduserte kostnader på 
lengre sikt.

Etter at programmet ble lansert i hele konsernet i 
slutten av august 2011, ser man mange besparelser og 
forbedringer finne sted i organisasjonen. Målsetning om 
videre kostnadsbesparelser er innarbeidet i konsernets interne 
budsjetter for 2012, hvor man ser grunnlaget for bedret 
inntjening i Goodtech. CORE programmet har med dette 
glidd over i den operasjonelle driftsplanen for 2012 som en 
del av linjens daglige arbeidsmåter.  Vi ser at arbeidet med 
forbedringsprosesser tar mer tid enn tidligere antatt.  Nye 
tiltak er planlagt ut året.

Risiko
Konsernet er eksponert mot ulike risikofaktorer, i hovedsak 
knyttet til finansiell risiko, operasjonell 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.  

  Goodtech har kunder innen mange bransjer, noe som 
gjør konsernet mindre eksponert for bransjesvingninger. En 
stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til utføring 
av enkeltprosjekter. Prosjektenes kompleksitet, størrelse, 
varighet og risiko varierer. Det er derfor avgjørende for 
å oppnå gode resultater at prosjektrisiko blir analysert 
allerede på anbudsstadiet og håndtert på en systematisk og 
profesjonell måte i gjennomføringsfasen. Det er fortsatt 
press i arbeidsmarkedet, særlig på prosjektledersiden.  Dette 
vil kunne påvirke konsernets tilgang på slik kompetanse. 
Konsernet har iverksatt et opplæringsprogram Goodtech 
Academy for opplæring og opprusting av nye og eksisterende 
prosjektledere. For øvrig er det ingen vesentlige endringer i 
risikohåndteringen i forhold til det som er beskrevet i tidligere 
kvartalsrapporter. 

Hendelser etter utløpet av 1. halvår
Etter kvartalets utløp vant Goodtech BESTM-kontrakt på 
MSEK 146 for opprustning av Gøteborg Sentral. Anlegget 
oppgraderes for å møte de kommende årenes økende tog-
trafikk, og BESTM kontrakten omfatter signal, tele, elektro-
arbeider, kanalisasjon, kontaktledning, sporarbeider, teknikk-
hus og tilhørende gravearbeider.  Arbeidene startes omgående 
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og skal i sin helhet være ferdigstilt i november 2015.
Medio august inngikk Goodtech langsiktig samar-

beidsavtale med Ansaldo STS Sweden AB for montasje av 
nytt sikkerhets- og overvåkningssystem basert på CBTC-
teknologi for Röda Linjen T-bane i Stockholm.  Kontraktens 
størrelse er MSEK 103 med en opsjon på MSEK 6. Kontrakten 
vil gå frem til 2017, og inneholder montasje, testing, fjerning 
av gammelt anlegg og 4 års avtale for service og vedlikehold. 
Arbeidene påbegynnes snarest. Dette er en viktig kontrakt 
som posisjonerer Goodtech bra til de videre oppgraderinger 
som skal finne sted i T-banen i Stockholm og åpner også for 
samarbeid med Ansaldo om prosjekter andre steder.

Fremtidsutsikter
Oppstarten av 2012 bekrefter at de tiltak som er gjennomført 
gjennom 2011 har gitt effekter. Imidlertid er det fortsatt 
svingninger i resultatutviklingen.  Vi arbeider målrettet videre 
med tiltak for å stabilisere driften. 

Markedet oppleves som klart positivt. Noe som danner 
grunnlag for fortsatt god kontraktsinngang i tiden fremover.

Dette vil danne grunnlaget for økte driftsmarginer og 
danne plattform for å nå målsetningen om å bli Nordens 
ledende kraft- og automatiseringsentreprenør.  Goodtech er 
etablert som en av de ledende kraft- og automatiseringsentre-
prenørene i Norden og har kommet opp på kritisk størrelse. 
Konsernet har en årlig omsetning på over NOK 2,0 milliarder 
og ca 1400 ansatte. 

Arbeidene med å styrke teknologi og prosjektkompetanse 
vil intensiveres fremover, noe som vi forventer å se gode 
resultater av i tiden fremover.  Dette gir grunnlag for en mer 
aktiv og forutsigbar utbyttepolitikk fra selskapet fremover.

Med kompetanse, teknologiløsninger, betydelig gjennom-
føringsevne og entreprenørånd ser vi Goodtech som en vinner 
i markedet fremover

Oslo, 20. august 2012
Styret i Goodtech ASA
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Delårsregnskap per 1. halvår 2012 (urevidert)

Sammendratt konsolidert resultatregnskap  
 (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Driftsinntekter  1 029 105 1 005 501 547 955 534 688 2 020 939
Varekostnad 516 809 537 719 292 648 300 935 1 042 740
Lønnskostnad 405 826 353 041 210 605 174 764 743 764
Andre Driftskostnader 84 157 90 549 37 600 41 925 170 070
EBITDA 22 314 24 192 7 102 17 064 64 365
EBITDA margin % 2,2 % 2,4 % 1,3 % 3,2 % 3,2 %
Avskrivninger 11 402 18 460 5 634 9 358 33 615
Nedskrivninger og spesielle driftsposter 0 4 618 0 1 635 9 923
Driftsresultat  EBIT 10 912 1 114 1 468 6 071 20 828
Netto finansposter -1 025 -4 050 69 -1 257 -9 354
Andel resultat tilknyttede selskaper 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 9 886 -2 936 1 537 4 814 11 473
Skattekostnad 2 768 -822 430 1 348 -7 096
Resultat etter skatt for videreført virksomhet 7 118 -2 114 1 107 3 466 18 569
Netto gevinst/tap for solgt virksomhet 0 -884 0 0 -884
Resultat 7 118 -2 998 1 107 3 466 17 685
Resultat pr. aksje fra videreført virksomhet *) 0,22 -0,07 0,03 0,11 0,57
Utvannet resultat pr.aksje *) 0,22 -0,07 0,03 0,11 0,57
*) Sammenligningstall for resultat per aksje er omregnet basert på antall aksjer etter aksjespleis mai-2012, ref. note 10

Sammendratt konsolidert utvidet resultatregnskap 
(NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Periodens resultat 7 118 -2 998 1 107 3 466 17 685
Omregningsdifferanser -5 427 -8 437 -2 401 -12 048 -701
Estimatavvik pensjoner 0 0 0 0 -126
Effekt sikringsbokføring 172 0 172 0 -423
Totalresultat for perioden 1 863 -11 435 -1 123 -8 581 16 435
Tilordnet:      
- Majoritetinteresse 1 871 -11 463 -1 143 -8 605 16 392
- Minoritetsinteresser -7 28 20 24 43
Sum 1 863 -11 435 -1 123 -8 581 16 435
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Sammendratt konsolidert balanse 
(NOK 1.000) 30.06.12 30.06.11 31.12.11
Varige driftsmidler 46 856 50 818 50 569
Immaterielle eiendeler 623 600 624 444 633 216
Investeringer i tilknyttede selskaper 2 029 0 2 056
Utsatt skattefordel 24 372 22 696 27 142
Andre anleggsmidler 168 356 172
Sum Anleggsmidler 697 025 698 313 713 154
Beholdninger 28 307 25 906 22 859
Kundefordringer 311 501 311 619 374 094
Andre kortsiktige fordringer 230 780 277 392 249 887
Kontanter og kontantekvivalenter 47 326 22 832 32 973
Sum Omløpsmidler 617 914 637 750 679 814
Sum Eiendeler 1 314 939 1 336 063 1 392 968
Sum innskutt egenkapital 100 341 600 317 600 390
Sum opptjent egenkapital 541 883 37 978 66 014
Minoritetsinteresser 573 863 580
Sum Egenkapital 642 797 639 158 666 984
Langsiktig gjeld 149 570 179 424 163 406
Kortsiktig gjeld 522 571 517 482 562 578
Sum Gjeld 672 142 696 906 725 984
Sum Egenkapital og Gjeld 1 314 939 1 336 063 1 392 968

Sammendratt konsolidert oppstilling over endringer i konsernets egenkapital
Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Overkurs-
fond

Omregnings-
differanse

Annen 
egenkapital

Sum 
majoritet

Minoritets-
interesse

Sum  
egenkapital

Egenkapital per 1.1.2012 65 058 -107 35 440 -2 174 568 188 666 404 580 666 984
Totalresultat -5 427 7 298 1 871 -7 1 863

Utbytte -25 980 -25 980 -25 980

Kjøp av egne aksjer/
Innløsning småaksjonærer

-3 -21 -25 -25

Kapitalforhøyelse ifbm spleis -45 -45 -45

Egenkapital per 30.06.2012 65 058 -111 35 394 -7 601 549 484 642 225 573 642 797

Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Overkurs-
fond

Omregnings-
differanse

Annen 
egenkapital

Sum 
majoritet

Minoritets-
interesse

Sum  
egenkapital

Egenkapital per 1.1.2011 65 058 -181 535 440 -1 472 50 913 649 757 835 650 592
Totalresultat -8 437 -3 025 -11 463 28 -11 435

Egenkapital per 30.06.2011 65 058 -181 535 440 -9 910 47 887 638 294 863 639 158
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Sammendratt konsolidert kontantstrømoppstilling
(NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra driften 61 577 -142 486 2 531 -56 781 -83 727
Betalte renter -3 023 -2 911 -1 543 -1 056 -9 060
Betalte skatter -856 43 -451 -437 -2 581
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 57 699 -145 354 536 -58 274 -95 368

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og 
immaterielle eiendeler

-5 098 -12 912 -1 940 -6 683 -22 493

Innbetalinger og utbetalinger andre 
investeringsaktiviteter

1 007 5 792 -336 1 907 4 215

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -4 092 -7 121 -2 275 -4 776 -18 277

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Utbetaling av utbytte -25 980 0 -25 980 0 0
Netto endring rentebærende lån og fordringer -13 375 -13 033 -6 767 -6 298 -24 989
Innbetalinger og utbetalinger andre 
finansieringsaktiviteter

-172 0 -172 0 -541

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -39 527 -13 033 -32 919 -6 298 -25 530

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 14 080 -165 508 -34 658 -69 348 -139 174
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter - IB 32 973 172 332 81 831 76 924 172 332
Effekt av valutakursendringer på kontanter og 
kontantekvivalenter

273 -2 552 153 -3 304 -185

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter 
- UB *)

47 326 4 273 47 326 4 273 32 973

*) Trekk på kassekreditt er fratrukket i netto likviditetsbeholdning over
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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 2011. De benyttede regnskaps-
prinsippene er de samme som i konsernregnskapet for 2011 og er beskrevet der. Konsernregnskapet for 2011 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 det 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 regn-
skapsprinsipper 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 2011. 

Note 3 Endring i konsernets struktur 
Med virkning fra 1. januar 2012 er det gjort organisasjonsmessige endringer, ved at Infra er etablert som eget forretningsområde 
for å arbeide dedikert med jernbane og tunnelbane.

Note 4 Transaksjoner med nærstående parter
Det er ingen vesentlige transaksjoner med nærstående parter per 2. kvartal. 

Note 5 Avskrivinger
Avskrivninger (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Avskrivninger varige driftsmidler 5 918 5 941 2 905 3 153 12 308
Avskrivninger immaterielle eiendeler (merverdier ved oppkjøp) 5 484 12 519 2 729 6 205 21 307
Totalt 11 402 18 460 5 634 9 358 33 615

Note 6. Nedskrivninger 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, restruktureringskost-
nader og andre vesentlige forhold som ikke antas å være av tilbakevendende natur.

Nedskrivninger og spesielle driftsposter  ( NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Restruktureringskostnader mv 0 4 618 0 1 635 10 323
Andre engangsposter 0 0 0 0 -400
Totalt 0 4 618 0 1 635 9 923

Note 7 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 166 pr 31.12.11, herav ca MNOK 158 i Norge. 

Noter til det ureviderte delårsregnskapet per 1. halvår 2012
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Note 8  Segmentinformasjon
Driftsinntekter  (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Projects & Services 351 646 348 058 662 572 666 266 1 310 296
Solutions 68 348 62 243 125 724 132 159 233 876
Environment 61 798 58 913 117 211 101 957 219 545
Products 25 682 18 656 47 230 40 634 83 684
Infra 46 609 51 903 87 827 76 505 195 932
Interne driftsinntekter -6 128 -5 085 -11 459 -12 021 -22 393
Sum Driftsinntekter 547 955 534 688 1 029 105 1 005 501 2 020 939
Driftsresultat EBITDA 
Projects & Services -2 667 9 966 5 578 13 137 37 450
Solutions 3 578 431 7 226 4 085 6 421
Environment 5 049 4 718 6 575 5 642 14 638
Products 2 894 1 592 4 556 3 837 6 223
Infra 44 2 048 1 697 2 443 8 078
Ikke allokerte kostnader -1 796 -1 691 -3 319 -4 951 -8 445
Sum Driftsresultat EBITDA 7 102 17 064 22 314 24 192 64 365
Sum Driftsresultat EBIT 1 468 6 071 10 912 1 114 20 828
Resultat før skatt 1 537 4 814 9 886 -2 936 11 473

Informasjon om driftsinntekter og geografisk områder

Driftsinntekter  (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Varesalg 69 092 60 390 40 286 16 473 133 728
Anleggskontrakter 677 409 666 181 365 576 372 107 1 334 956
Tjenesteyting 275 713 261 798 139 325 133 964 519 766
Andre inntekter 6 890 17 131 2 768 12 144 32 489
Sum Driftsinntekter 1 029 105 1 005 501 547 955 534 688 2 020 939

Driftsinntekter  (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Hjemstat/Norge 231 631 250 267 120 380 134 411 530 975
Utland *) 797 474 755 234 427 575 400 277 1 489 963
Sum Driftsinntekter 1 029 105 1 005 501 547 955 534 688 2 020 939
*) Herav Sverige  752 268  714 206  401 587  370 466  1 409 586 

Anleggsmidler  (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q2 12 Q2 11 2011
Hjemstat/Norge 11 473 9 980 11 473 9 980 12 356
Utland *) 35 551 41 193 35 551 41 193 38 385

Sum Anleggsmidler **) 47 024 51 173 47 024 51 173 50 741
*) Herav Sverige 33 139 38 961 33 139 38 961 36 105
**) Består av varige driftsmidler og andre anleggsmidler

Note 9  Hendelser etter balansedagen
Det har ikke skjedd noen vesentlige hendelser etter balansedagen og frem til avleggelse av regnskapet som har påvirket konser-
nets økonomiske stilling i vesentlig grad, og som burde ha vært reflektert i det avlagte regnskapet.
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Note 10  Aksjeforhold
Utbetaling av utbytte for 2011 på MNOK 26,0 (NOK 0,08 øre per aksje før spleis) som besluttet i ordinær generelforsamling 26. 
april ble utbetalt 10. mai.  

På den ordinære generalforsamlingen ble det også vedtatt en aksjepleis 10:1, ved at aksjenes pålydende ble endret fra aksjer 
NOK 0,20 per aksje til NOK 2,00 per aksje.  For å tilrettelegge for spleisen ble det samtidig vedtatt en kapitalforhøyelse på kr 
1,40.  Spleisen ble gjennomført etter børsslutt 4. mai, og selskapets aksjekapital består etter dette av 32.528.905 aksjer pålydende 
NOK 2 til sammen kr 65.087.810. 

For å redusere selskapets kostnader knyttet til aksjonærbase, samt gi aksjonærer med små aksjeposter en mulighet til å reali-en mulighet til å reali-
sere disse uten transaksjonsomkostninger besluttet styret i Goodtech ASA den 10. mai å tilby aksjonærer med inntil 50 aksjer å 
kjøpe disse for en pris på NOK 15 pr. aksje tilsvarende siste omsatte kurs for selskapets aksjer den 10. mai 2012.  Akseptperioden 
for tilbudet utløp 5. juni 2012, og Goodtech ASA ervervet 1.645 aksjer fra aksjonærer som aksepterte tilbudet.   Selskapet har i 
etterkant av det frivillige tilbudet søkt Næringsdepartementet om tillatelse til å tvangsinnløse alle aksjer eid av aksjonærer hvis 
totale beholdning av selskapets aksjer har en verdi under NOK 500,-, som varslet i det frivillige tilbudet.

Goodtech eier 55.370 egne aksjer (0,17%) per 30. juni 2012.

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef har i dag behandlet og godkjent halvårsberetningen og det ureviderte sammendratte konsoliderte halvårs-
regnskapet for Goodtech ASA per 30. juni 2012 og for 1. halvår 2012.

Halvårsrapporten er avlagt i overensstemmelse med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som godkjent av EU samt norske 
tilleggskrav i verdipapirhandelloven.

Etter styrets og konsernsjefens beste overbevisning er halvårsregnskapet 2011 utarbeidet i samsvar med gjeldende regns-
kapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og 
resultat som helhet per 30. juni 2012. Etter styrets og konsernsjefens beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende 
oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styrets og konsernsjefens 
beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste 
regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt.

Oslo, 20. august 2012

Stig Grimsgaard Andersen
Styrets leder

Anna-Stina Nordmark Nilsson
Styremedlem

Selma Kveim
Styremedlem

Veroslav Sedlak
Styremedlem

Annma Sødahl Wessel
Styremedlem

Karl-Erik Staubo 
Styremedlem

Stig Martin
Styremedlem

Tine Gottlob Wollebekk
Styremedlem

Osvaldo Chamorro
Styremedlem

Håvard Kristiansen
Styremedlem

Göran Rönnbäck
Styremedlem

Vidar Låte
Konsernsjef
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Forretningsområder:
  Projects & Services

  Infra

  Solutions

  Products

  Environment

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

Konsernet er en av de ledende entreprenørene innen 
kraft og automasjon i Norden. 

Goodtech har kontorer fra Kiruna i nord til 
Malmø i sør, fra Åland i øst til Bergen i vest.
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GOODTECH ASA
Per Krohgs vei 4

1065 Oslo
+47 815 68 600

www.goodtech.no


