
 
 

Delårsrapport 2012 
4. kvartal 
 

 Sterk kontantstrøm fra drift med MNOK 109,7 i 4. kvartal og MNOK 115,6 for året. 
 Omsetningen økte med 15,2 % i 4. kvartal og 8,5 % for året sammenlignet med fjoråret.   

 EBITDA økte med 43,2 % til MNOK 26,3  mot MNOK 18,4  i 4. kvartal i fjor. EBITDA for året økte med 19,2 % 

til MNOK 76,7 mot 64,3 i 2011. 

 Resultat før skatt utgjør MNOK 21,4 i 4. kvartal og MNOK 51,2 for 2012, mot henholdsvis MNOK 11,1 og 

MNOK 11,5 i tilsvarende perioder i fjor.  

 Goodtech har vunnet flere betydelige kontrakter i 4. kvartal og etter kvartalsslutt. Ordrereserven ligger på et 
stabilt høyt nivå.   

 Styret og ledelsen ser markedsforhold, strategiske posisjon og Goodtechs fremtidsutsikter som gode.  

 Resultat per aksje for 2012 er kr 1,58. Styret foreslår et utbytte på kr 1,50 per aksje. 

 

Nøkkeltall (NOK 1.000) 2012 2011 Endring Q4 12 Q4 11 Endring

Driftsinntekter 2 179 002 2 007 645 8,5 % 613 119 532 282 15,2 %

Driftsresultat (EBITDA)  76 661 64 315 19,2 % 26 330 18 389 43,2 %

EBITDA margin % 3,5 % 3,2 % 0,3 % 4,3 % 3,5 % 0,8 %

Resultat før skatt 51 215 11 527 344,3 % 21 433 11 079 93,5 %

Ordrereserve 1 143 089 1 016 198 12,5 % 1 143 089 1 016 198 12,5 %

Antall ansatte 1 411 1 371 3,1 % 1 411 1 371 3,1 %
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Konsernets utvikling  
 

Omsetningen for 4. kvartal 2012 er på MNOK 613,1 mot 
MNOK 532,3 i samme kvartal i 2011. Omsetningen for  året 
er på MNOK 2.179,0 mot MNOK 2.007,6 i fjor.  Dette 
tilsvarer en økning på 15,2 % i 4. kvartal og 8,5 % for året.  

 

EBITDA for 4. kvartal utgjør MNOK 26,3 (4,3 %) 
sammenlignet med MNOK 18,4 (3,5 %) i samme periode i 
fjor. Det underliggende marginbildet er bra med betydelig 
økte marginer innenfor Projects & Services. 

  

EBITDA for  året ble MNOK 76,7 (3,5 %) mot MNOK 
64,3 (3,2 %)  i fjor.  

 

Konsernets faktureringsgrad har vært svært god i 4. 
kvartal, og EBITDA er betydelig forbedret i perioden 
sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette bekrefter 
at gjennomførte og iverksatte tiltak for resultatforbedring gir 
resultater, og det  arbeides målrettet videre med 
resultatforbedring i konsernet med fokus på salg/marked, 
prosjektgjennomføring, ressursforvaltning, margin-
forbedring, kostnadsreduksjoner og likviditet. 

 

Resultat før skatt ble MNOK 21,4 i 4. kvartal mot 
MNOK 11,1 i tilsvarende kvartal i fjor. Resultat før skatt for 
året ble MNOK 51,2 mot MNOK 11,5 i fjor. 

 

Kontantstrøm fra driften er MNOK 109,7 i 4. kvartal, 
mot MNOK 25,2 i tilsvarende kvartal i fjor. Kontantstrøm 
fra driften for året utgjør MNOK 115,6 mot negativ MNOK 
95,4 for fjoråret. Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge 
fra periode til periode, avhengig av sammensetning av 
prosjektmassen og faktureringstidspunkt i prosjektene.   

 

Goodtech har hatt en god ordreinngang i 4. kvartal og 
etter årets utløp. Konsernets prospektmengde og 
tilbudsmasse er på et høyt nivå.  Konsernets erfaring og 
målrettede satsning innen jernbane, energi og industri har 
resultert i flere store enkeltkontrakter.  Goodtech har i 
kvartalet blant annet vunnet en Kraftkontrakt på MSEK 68,5 
for Svenska Kraftnät.  Etter årsslutt har Goodtech vunnet 
flere store kontrakter, blant annet et oppdrag på MSEK 150 
for Trafikverket i tilknytning til Hallandsåsen jernbanetunnel 
i Skåne. Dette oppdraget inkluderer flere av Goodtechs 
kompetanseområder innenfor jernbane, elkraft og 
tunnelinstallasjoner. Det har vært et aktivt anbudsarbeid 
gjennom 2012 som forventes å generere positive bidrag 
fremover. 

Resultat per aksje for 2012 er kr 1,58. Styret foreslår et 
utbytte på kr 1,50 per aksje for regnskapsåret 2012.  Samlet 
utbytte tilsvarer en utbetaling på MNOK 48,8. 
 
Balanse og likviditet  
Konsernets totalkapital per 31.12.2012 var MNOK 1.443,3 
hvorav anleggsmidler utgjør MNOK 692,4 og omløpsmidler 
utgjør MNOK 750,9.  

 

Selskapets likviditetssituasjon er god, etter en svært 
sterk kontantstrøm fra driften i 4. kvartal.  Netto 
rentebærende gjeld utgjør MNOK 56,1 ved utløpet av 4. 
kvartal, mot MNOK 141,6 på samme tidspunkt i fjor. 
Kortsiktig netto likviditetsbeholdning utgjør MNOK 57,1 
mot MNOK 6,4 på samme tidspunkt i fjor. Konsernet har 
ubenyttede trekkrammer på ca. MNOK 170 per 31.12.2012.  

 

Konsernets egenkapital var MNOK 687,8 ved utgangen 
av 4. kvartal, som gir en egenkapitalgrad på 47,7 %, 
sammenlignet med MNOK 667,0 (47,9 %) ved utgangen av 
4. kvartal 2011.  

 

Goodtech gjennomførte i oktober årets aksjespare-
program for ansatte i konsernet, og solgte medio oktober 
totalt 99.280 aksjer til 170 ansatte som tegnet seg i 
programmet.  
 

 
Utvikling innen forretningsområdene  
 
Projects & Services 
  

 
 

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

Det har vært høy aktivitet innenfor forretningsområdet 
Projects & Services i 4. kvartal, med høy aktivitet og god 
inntjening i Sverige. Omsetningen i 4. kvartal ligger 21,7 % 
over fjoråret og omsetningen i år ligger 8,7 % over fjoråret.   

 

Den positive utviklingen i EBITDA fortsetter i 4. 
kvartal.  Resultatet er sterkt påvirket av: 

 

 Restruktureringene og omorganiseringen av 
virksomheten i Sverige 

 Aktiviteter for å øke debiteringsgrad og reduksjon 
av indirekte tid gjennom bedret ressursutnyttelse.  

 

Dette forventes å bidra til ytterligere økte marginer 
fremover. Forbedrede prosjektstyringssystemer er på plass 
og vil bli benyttet aktivt i videre optimalisering av 
driftsmarginene.  

 

Det arbeides videre med interne opplærings-
programmer, som skal bidra til å øke Goodtechs prosjekt-
lederkompetanse. I tillegg gjennomføres Goodtech Business 
Workshop på alle kontorsteder hvor fokus er på resultat-
forbedring og forbedret bruk av systemer, rutiner og 
forretningsdrift. 

 

Ordrereserven viser økning i perioden, og er på et 
tilfredsstillende nivå ved utgangen av 4. kvartal.   

 

Goodtech har i kvartalet blant annet vunnet en 
Kraftkontrakt på MSEK 68,5 for Svenska Kraftnät for 
ombygging av en CT63 Tuna, 400/220kV Transformator-
stasjon. Goodtech har også vunnet kontrakt for leveranse av 
kraftsystemer til Storfinnforsen vindkraftpark til EON på 
MSEK 48 i 4. kvartal. I kontrakten er det tilbudt opsjoner på 
ca MSEK 20. Det er også vunnet en kontrakt med EON på 
MSEK 27,5 i perioden.  

 

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11

Omsetning 1 424 007 1 310 296 407 872 335 050

EBITDA 44 587 37 450 21 838 12 012

EBITDA margin % 3,1 % 2,9 % 5,4 % 3,6 %

Ordrereserve 618 134 735 116 618 134 735 116

Antall ansatte 1 101 1 062 1 101 1 062
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I desember vant Goodtech oppdraget med å 
vedlikeholde Facebooks datasenter i Luleå. Goodtech skal 
levere komplett vedlikeholdsløsning for daglig drift, planlagt 
og avhjelpende vedlikehold.  Dette er det største datasenteret 
i sitt slag i Europa, med et stort teknologi-innhold og strenge 
tilgjengelighetskrav. I tillegg er det vunnet mange mindre 
kontrakter i kvartalet. Etter årsslutt vant Goodtech gjennom 
sitt 50% eide selskapet GAQ Contracting AB ny kontrakt 
med MaxLab IV. Den nye kontrakten omfatter kraft- el- og 
teleinstallasjoner i trinn 2, og kompletterer trinn 1 som 
utføres av GAQ Contracting AB. Begge trinnene utføres i et 
samarbeidsprosjekt med øvrige entreprenører, og total 
kontraktsverdi for GAQ Contractings andel er på ca MSEK 
170. Bestiller for begge trinnene er PEAB Sverige AB. 
 

Generelt vurderes markedsutsiktene i Sverige som 
gode, men markedet preges av forsiktighet.  I Nord-Sverige 
skal det investeres milliarder de nærmeste 2-4 årene innenfor 
vannkraft, vindkraft og gruver.  Det er et økende markeds-
potensial innenfor energi/kraftsektoren i både Sverige og 
Norge.  Industrien er noe mer preget av usikkerhet i 
internasjonal økonomi. 

 

I 4. kvartal har vi etablert et markeds/kundeprogram, 
«Power by Goodtech» hvor vi aktivt vil vise frem vår 
samlede kapabilitet innen energi og kraftløsninger og bringe 
det ut til våre kunder. 
 
Infra 
 

 
 

 
 
Goodtech valgte ved årsskiftet 2011/2012 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 årene, og hvor 
konsernet besitter kompetanse innen prosjektgjennomføring 
av denne type prosjekter. Konsernet arbeider videre på å 
profesjonalisere denne virksomheten, og posisjonere 
Goodtech i et marked hvor det er planlagt store investeringer 
i tiden fremover. 
 

Infra har hatt god ressursutnyttelse og fremdrift på 
prosjektene i 4. kvartal. Omsetningen i 4. kvartal er 2,2% 
lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor, men omsetningen totalt 
i 2012 har økt med 4,2 % sammenlignet med fjoråret. 
Underliggende marginer er økende, men EBITDA i perioden 
er påvirket av nedskriving på et enkeltprosjekt. Det arbeides 
videre med å øke lønnsomheten, blant annet ved å øke 
ressursutnyttelsen og aktiv planlegging.   

 

Infra har hatt en meget god ordreinngang i 2012 på 

MSEK 472, som følge av at Infra har vunnet flere store 
kontrakter.  Kontrakten på MSEK 150 for Trafikverket i 
tilknytning til Hallandsåsen jernbanetunnel i Skåne etter 
årsslutt bekrefter Goodtechs posisjon i markedet, og vil 
inkludere flere av Goodtechs kompetanseområder innenfor 
jernbane, elkraft og tunnelinstallasjoner.  

 

Innen infrastruktur i Sverige og Norge er det planlagt å 
iverksette 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 også som gode i 
Norge, hvor man vurderer fremtidig satsning.   
 
Solutions 
 

 
 

 
 

Omsetningen i 4. kvartal er 18,4 % høyere enn 
tilsvarende kvartal i fjor. Omsetningen i 2012 ligger 9,8 % 
over tilsvarende periode i fjor. EBITDA marginen er negativ 
i 4. kvartal, grunnet svak utvikling på to enkeltprosjekter og 
svakere resultat i noen driftsenheter. EBITDA margin i 2012 
har imidlertid økt sammenlignet med fjoråret. 
 

De fleste enheter i Sverige leverer bra, men EBITDA i 
perioden er påvirket av nedskriving på to enkeltprosjekter 
innenfor system og prosjektleveranser. Solutions er i en 
oppbygningsfase og holder for tiden på med sammenstilling 
av noen større prosjekter til bilindustrien. Som følge av dette 
og en økende prospektmengde, så styrkes organisasjonen for 
å kunne ta større prosjekter i fremtiden. Det arbeides med å 
oppgradere prosjektstyringsrutiner og styringssystemer til 
konsernstandard for å legge til rette for bedre 
prosjektgjennomføring. 

 

Engineering/Konsulent, Produksjon og Aftersales har 
levert bra i kvartalet. I Norge har leveranser av 
pakkemaskiner og produksjonslinjer til farmasi og 
næringsmiddelindustrien hatt godt belegg og positiv 
utvikling i salg og ordrereserve i 4. kvartal. 

 

Ordrereserven per 4. kvartal er noe lavere enn på 
samme tidspunkt i fjor, men prospektmassen er bra, og det er 
godt belegg fremover.  

 

Markedsutsiktene oppleves fortsatt som gode, dog noe 
mer usikre.  Aktivitetsnivået og investeringstakten hos 
eksisterende kunder oppleves som litt mer avventende på 
kort sikt.   Det er planlagt betydelige investeringer blant 
store skandinaviske og internasjonale kunder fremover i 
flere av våre industrienheter. Økt interesse fra store farmasi- 
og næringsmiddelkunder samt bilindustrien i Skandinavia vil 
kunne gi gode muligheter for  Solutions i tiden fremover.  

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11

Omsetning 204 142 195 932 65 320 66 763

EBITDA 4 937 8 078 2 013 3 669

EBITDA margin % 2,4 % 4,1 % 3,1 % 5,5 %

Ordrereserve 291 906 92 428 291 906 92 428

Antall ansatte 54 53 54 53

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11

Omsetning 256 843 233 876 60 322 50 952

EBITDA 8 455 6 421 -586 -557

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

Ordrereserve 71 733 82 936 71 733 82 936

Antall ansatte 145 149 145 149
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Environment 
 

 
 

 
 
Environment fortsetter den positive utviklingen fra tidligere 
kvartaler, og både omsetningen og EBITDA i 4. kvartal og 
hittil i år er økende sammenlignet med tilsvarende periode i 
fjor.  

Goodtech Environment på Åland er fullt belagt med 
prosjekter hvor standardisering og aktiv prosjektledelse skal 
gi gode marginer. Ordrereserven er på et stabilt høyt nivå, 
med god tilførsel av løpende kontrakter også i 4. kvartal og 
etter kvartalets utløp.  

    

I januar valgte Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
Goodtech som leverandør til utvidelsen av sitt 
biogassanlegg. Kontraktens verdi er ca MSEK 37 og befester 
Goodtechs posisjon innenfor biogass i det nordiske 
markedet. Leveransen inkluderer prosessutstyr samt el-
installasjon og styringssystem. Prosjekteringen starter 
omgående og anlegget skal være i drift i løpet av 2013. Til 
sammen er det vunnet kontrakter for MSEK 68 etter 
kvartalets utløp. 

 

Selskapet har etablert et godt fotfeste i det norske 
markedet og er posisjonert for videre vekst.  
 

Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå for offentlige 
anskaffelser innenfor VA-sektoren, med bra tilgang på 
prospekter og anbud.   
 

Innenfor biogass har Goodtech hatt økende aktivitets-
nivå og tilbudsaktiviteten er økende.  
 

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

Products 
 

 
 
 

 
 
Interntransportvirksomheten er solgt med virkning fra 
31.12.12, og inngår ikke i omsetnings- og EBITDA-tall for 
forretningsområdet for 2012. Sammenligningstallene er 
tilsvarende omarbeidet.     
 

Goodtech Products fortsetter å vise positiv utvikling 
også i 4. kvartal.   
 

Goodtech Products har i løpet av året vunnet viktige 
kontrakter for leveranse av produkter og kunnskapstjenester 
til olje- og servicenæringen.  Goodtech har fått tildelt flere 
kontrakter innen vei og samferdselssektoren og har etablert 
seg i markedet som en ledende leverandør av kontroll-
systemer til tunnel- og trafikkovervåking. Dette har lagt 
grunnlaget for et godt 4. kvartal   

I miljø og energimarkedet er Goodtech Products godt 
posisjonert. Goodtech Products er valgt som leverandør av et 
totalintegrert prosesskontrollsystem til Rockwell Automation 
for EGE Biogass sitt nye anlegg på Årnes.  

 

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. Innenfor tradisjonell landbasert 
industri er markedsutsiktene svakere med fortsatt relativt 
lavt investeringsnivå. 

 

Det er bra tilgang på prospekter og våre 
tilbudsaktiviteter er økende. 

 
  

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11

Omsetning 239 282 219 545 64 045 64 303

EBITDA 17 088 14 638 4 043 3 924

EBITDA margin % 7,1 % 6,7 % 6,3 % 6,1 %

Ordrereserve 147 820 98 875 147 820 98 875

Antall ansatte 71 67 71 67

NOK 1.000 YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11

Omsetning 80 082 70 389 21 591 19 409

EBITDA 8 766 6 172 1 918 90

EBITDA margin % 10,9 % 8,8 % 8,9 % 0,5 %

Ordrereserve 13 496 6 842 13 496 6 842

Antall ansatte 22 25 22 25
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Teknologiutvikling   
Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling og 
løsningsorienterte prosjekter. De strategiske endringer med å 
samle de mer løsningsorienterte teknologiene i Solutions 
legger et godt og naturlig grunnlag for satsning på teknologi- 
og produktutvikling.  Som eksempel selger vi vår egen 
teknologiløsning inn i høylagerprosjekter, hvor det er tegnet 
nye kontrakter for levering av fullautomatisk lager og 
robotceller.  
 
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 ramme-
betingelser. 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. For å oppnå gode resultater er det 
derfor avgjørende 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. Det er for øvrig ingen vesentlige endringer i 
risikohåndteringen i forhold til det som er beskrevet i 
tidligere års- og kvartalsrapporter.  I forbindelse med 
satsning innenfor kraft og energi har Goodtech ytterligere 
styrket fokus på HMS og sikkerhet på arbeidsplassen.   
 
Hendelser etter utløpet av 4. kvartal 
Etter årsslutt har Goodtech vunnet flere store kontrakter, 

blant annet oppdrag på MSEK 150 for Trafikverket 
tilknytning til Hallandsåsen jernbanetunnel i Sverige. Dette 
oppdraget inkluderer flere av Goodtechs kompetanse-
områder innenfor jernbane, elkraft og tunnelinstallasjoner. 
 

Gjennom sitt 50% eide selskapet GAQ Contracting AB 
vant Goodtech i januar ny kontrakt med MaxLab IV. Total 
kontraktsverdi for GAQ Contractings andel er på ca MSEK 
170.  

I januar valgte Nordvästra Skånes Renhållnings AB 
Goodtech som leverandør til utvidelsen av sitt biogass-
anlegg. Kontraktens verdi er ca MSEK 37 og befester 
Goodtechs posisjon innenfor biogass i det nordiske 
markedet.   

  
Fremtidsutsikter 
Den gode utviklingen i 2012 bekrefter at våre gjennomførte 
og iverksatte tiltak gir resultater. Grunnlaget som ble lagt i 
Coreprogrammet i 2011/12 har vært viktig. Vi arbeider 
målrettet med tiltak for å bedre resultatmarginene i driften 
ytterligere. 

I 2012 har vi flyttet fokus over på videre vekst, og 
initiert det strategiske programmet «The Goodtech way». 
Dette danner grunnlaget for hvordan vi skal videreutvikle 
vår posisjon i markedet. 
 

Markedsutsiktene er gode, men fortsatt med noe  
usikkerhet knyttet til global økonomi.  Med den strategiske 
posisjonen som Goodtech har etablert, ser styret og ledelsen 
Goodtechs fremtidsutsikter som gode.  
 

Som grunnlag for fremtidig vekst vil selskapets styre og 
ledelse arbeide videre med integrasjonsprosessene, 
strukturering og styrking av konsernets lønnsomhet.   

 

Dette gir grunnlag for å etablere en  forutsigbar 
utbyttepolitikk fra selskapet fremover. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Oslo, 26. februar 2013 
Styret i Goodtech ASA 
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Delårsregnskap per 4. kvartal 2012 (urevidert)  
 
 

Sammendratt konsolidert resultatregnskap   
 

(NOK 1.000) Note YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11

Driftsinntekter   2 179 002 2 007 645 613 119 532 282

Varekostnad 1 112 773 1 032 462 309 913 242 609

Lønnskostnad 821 407 741 858 230 174 235 837

Andre Driftskostnader 168 160 169 011 46 703 35 447

EBITDA 76 661 64 315 26 330 18 389

EBITDA margin % 3,5 % 3,2 % 4,3 % 3,5 %

Avskrivninger 5 22 854 33 510 5 773 5 933

Nedskrivninger og spesielle driftsposter 6 0 9 923 0 -527

Driftsresultat  EBIT  53 808 20 882 20 557 12 983

Netto finansposter -3 639 -9 354 -171 -1 904

Andel resultat tilknyttede selskaper 1 047 0 1 047 0

Resultat før skatt 51 215 11 527 21 433 11 079

Skattekostnad 7 -76 -7 080 -8 415 -7 206

Resultat etter skatt for videreført virksomhet 51 291 18 608 29 848 18 285

Netto gevinst/tap for solgt virksomhet 3 3 159 -923 2 940 -10

Resultat  54 450 17 685 32 789 18 275

Tilordnet:      

Majoritetsinteresse 54 428 17 642 32 788 18 276

Minoritetsinteresser 22 43 1 0

Sum 54 450 17 685 32 789 18 275

Resultat per aksje fra videreført virksomhet *) 1,58 0,57 0,92 0,56

Utvannet resultat per aksje *) 1,58 0,57 0,92 0,56

 
*) 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 Q4 12 Q4 11

Periodens resultat 54 450 17 685 32 789 18 275

Omregningsdifferanser, netto etter skatt -8 074 -701 -6 935 6 024

Estimatavvik pensjoner, netto etter skatt 0 -126 0 -126

Effekt sikringsbokføring, netto etter skatt -611 -423 -203 -423

Totalresultat for perioden 45 765 16 435 25 651 23 751

    

Tilordnet:     

- Majoritetinteresse 45 743 16 392 25 650 23 751

- Minoritetsinteresser 22 43 1 0

Sum 45 765 16 435 25 651 23 751
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Sammendratt konsolidert balanse  
 
(NOK 1.000) 31.12.12 31.12.11

Varige driftsmidler 44 788 50 569

Immaterielle eiendeler 611 024 633 216

Investeringer i tilknyttede selskaper 1 744 2 056

Utsatt skattefordel 34 735 27 142

Andre anleggsmidler 169 172

Sum Anleggsmidler 692 460 713 154

Beholdninger 29 180 22 859

Kundefordringer 423 695 374 094

Andre kortsiktige fordringer 215 132 249 887

Kontanter og kontantekvivalenter 82 857 32 973

Sum Omløpsmidler 750 864 679 814

Sum Eiendeler 1 443 324 1 392 968

Sum innskutt egenkapital 600 305 600 390

Sum opptjent egenkapital 86 908 66 014

Minoritetsinteresser 602 580

Sum Egenkapital 687 816 666 984

Langsiktig gjeld 124 556 163 406

Kortsiktig gjeld 631 392 562 578

Sum Gjeld 755 508 725 984

Sum Egenkapital og Gjeld 1 443 324 1 392 968
 

 
Sammendratt konsolidert oppstilling over endringer i konsernets egenkapital  
 

Aksje- Egne Overkurs- Års Utvidet Annen Sum  Minoritets- Sum 

  kapital aksjer fond resultat resultat egenkapital *) majoritet interesse egenkapital

Egenkapital per 1.1.2012 65 058 -107 35 440 0 -2 174 568 188 666 404 580 666 984

Totalresultat 54 428 -8 685 45 743 22 45 765

Utbytte -25 980 -25 980 -25 980
Kjøp av egne aksjer/Innløsning 
småaksjonærer 37 161 198 198

Kapitalforhøyelse ifbm spleis -45 -45 -45

Andre endringer -76 970 894 894

Egenkapital per 31.12.2012 65 058 -70 35 318 54 428 -10 859 543 339 687 214 602 687 816

Aksje- Egne Overkurs- Års Utvidet Annen Sum  Minoritets- Sum 

  kapital aksjer fond resultat resultat egenkapital majoritet interesse egenkapital

Egenkapital per 1.1.2011 65 058 -181 535 440 0 -1 472 50 913 649 757 835 650 592

Totalresultat 17 094 -701 16 392 43 16 435

Oppkjøp minoritet 298 298 -298 0

Kapitalnedsettelse -500 000 500 000 0 0

Kjøp av egne aksjer 73 -117 -44 -44

Egenkapital per 31.12.2011 65 058 -107 35 440 17 094 -2 174 551 094 666 404 580 666 984

*) Inkluderer  MNOK 500 i innskutt egenkapital 
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Delårsregnskap per 4. kvartal 2012 forts. (urevidert) 
 
 
Sammendratt konsolidert kontantstrømoppstilling 
 
 

(NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter     

Kontantstrømmer fra driften 125 053 -86 307 115 049 28 455

Betalte renter -9 460 -9 060 -5 353 -3 224

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 115 593 -95 368 109 696 25 230

    

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter     

Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -4 110 -22 493 4 072 -4 603

Innbetalinger og utbetalinger andre investeringsaktiviteter -3 111 4 215 -3 177 121

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -7 221 -18 277 895 -4 482

    

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter     

Utbetaling av utbytte -25 980 0 0 0

Netto endring rentebærende lån og fordringer -32 496 -24 566 -12 751 -16 504

Innbetalinger og utbetalinger andre finansieringsaktiviteter -666 -963 461 12 298

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -59 142 -25 530 -12 290 -4 206

    

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 49 230 -139 173 98 301 16 543

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter - IB 32 973 172 332 -15 104 14 619

Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 654 -185 -340 1 812

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter - UB *) 82 857 32 973 82 857 32 973

*) Trekk på kassekreditt er fratrukket i netto likviditetsbeholdning over 
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Noter til det sammensatte delårsregnskapet per 4. kvartal 2012 (urevidert) 
  

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 
regnskapsprinsippene er de samme som i konsernregnskapet for 2011 og er beskrevet der. Konsernregnskapet er utarbeidet i 
samsvar med IFRS som fastsatt av EU.  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 
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 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.  
 
Goodtech har med virkning fra 31.12.12 avhendet Interntransportvirksomheten i Goodtech Products AS ved salg til Brubakken 
AS.  Inntekter og kostnader for avhendet virksomhet for 4. kvartal og året 2012 er vist netto på linjen for ikke videreført 
virksomhet i resultatregnskapet.  Sammenligningstallene for 2011 er tilsvarende omarbeidet.  Interntransportvirksomheten 
bidro med et netto resultat etter skattekostnad på MNOK 0,3 i 2012. Gevinst ved salg etter skatt utgjør MNOK 2,8. 
 
Note 4 Transaksjoner med nærstående parter 
Det er ingen vesentlige transaksjoner med nærstående parter per 4. kvartal.  
 
Note 5 Avskrivninger  
 
Avskrivninger (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11

Avskrivninger varige driftsmidler 11 812 12 204 3 030 3 188

Avskrivninger immaterielle eiendeler (merverdier ved oppkjøp) 11 042 21 307 2 743 2 745

Totalt  22 854 33 510 5 773 5 933

 
Note 6 Nedskrivinger og spesielle driftsposter 
Spesielle driftsposter inkluderer vesentlige poster som ikke antas å være av tilbakevendende natur, herunder nedskrivning av 
goodwill, oppkjøpskostnader og restruktureringskostnader 
 
Nedskrivninger og spesielle driftsposter (NOK 1.000) YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11

Restruktureringskostnader mv 0 10 323 0 -127

Andre engangsposter 0 -400 0 -400

Totalt  0 9 923 0 -527

 
 
Note 7 Skatter 
Konsernet har oppdatert sine vurderinger rundt balanseføring av utsatt skattefordel tilknyttet konsernets fremførbare 
underskudd. Tidligere ikke-innregnede eiendeler ved utsatt skatt er innregnet i 4. kvartal.  Skattemessig fremførbart 
underskudd utgjorde ca MNOK 149,4 pr 31.12.12, herav ca MNOK 149,2 i Norge.  
 
Nedenfor en forenklet dekomponering av skattekostnaden; 
 

(NOK 1.000) YTD 2012 YTD 2011

Resultat før skatt  51 291 11 527

Betalbar skatt 10 466 4 960

Endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel 5 200 -2 317

Endring i ikke balanseført utsatt skattefordel -15 741 -9 723

Skattekostnad -76 -7 080
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Note 8 Segmentinformasjon  

 
Driftsinntekter (NOK 1000) YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11 

Projects & Services 1 424 007 1 310 296 407 872 335 050 

Solutions 256 843 233 876 60 322 50 952 

Environment 239 282 219 545 64 045 64 303 

Products 80 082 70 389 21 591 19 409 

Infra 204 142 195 932 65 320 66 763 

Interne driftsinntekter -25 353 -22 393 -6 031 -4 195 

Sum Driftsinntekter 2 179 002 2 007 645 613 119 532 282 

Driftsresultat EBITDA      

Projects & Services 44 587 37 450 21 838 12 012 

Solutions 8 455 6 421 -586 -557 

Environment 17 088 14 638 4 043 3 924 

Products 8 766 6 172 1 918 90 

Infra 4 937 8 078 2 013 3 669 

Ikke allokerte kostnader -7 171 -8 445 -2 897 -750 

Sum Driftsresultat EBITDA  76 661 64 315 26 330 18 389 

Sum Driftsresultat EBIT 53 808 20 882 20 557 12 983 

Resultat før skatt 51 215 11 527 21 433 11 079 

 
 
 
Informasjon om driftsinntekter og geografisk områder;  
Driftsinntekter (NOK 1000) YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11 

Varesalg 127 423 120 433 44 532 34 574 

Anleggskontrakter 1 460 026 1 334 956 407 634 353 261 

Tjenesteyting 578 734 519 766 156 926 140 410 

Andre inntekter 12 819 32 489 4 027 4 036 

Sum Driftsinntekter 2 179 002 2 007 645 613 119 532 282 

Driftsinntekter (NOK 1000) YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11 

Hjemstat/Norge 446 747 517 681 120 160 145 330 

Sverige 1 634 433 1 409 586 476 301 368 191 

Øvrig utland 97 823 80 377 16 657 18 761 

Sum Driftsinntekter 2 179 002 2 007 644 613 119 532 281 

Anleggsmidler (NOK 1000) YTD 12 YTD 11 Q4 12 Q4 11 

Hjemstat/Norge 12 393 12 356 12 393 12 356 

Sverige 30 287 36 105 30 287 36 105 

Øvrig utland 2 277 2 280 2 277 2 280 

Sum Anleggsmidler *) 44 957 50 741 44 957 50 741 

*) 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 
konsernets økonomiske stilling i vesentlig grad, og som burde ha vært reflektert i det avlagte regnskapet. 
 
 
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 
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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 aksjonærbasen, samt gi aksjonærer med små aksjeposter en mulighet til å 
realisere 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 gjennomførte i oktober årets aksjespareprogram for ansatte i konsernet, og solgte medio oktober totalt 99.280 aksjer 
til 170 ansatte som tegnet seg i programmet.   
 
Goodtech eier 35.144 egne aksjer (0,11%) pr. 31.12.12. 
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Kontorer fra Kiruna i nord til Malmø i sør, fra 
Åland i øst til Bergen i Vest 

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 ASA 

Per Krohgs vei 4 
1065 Oslo 

+47 815 68 600 
 

www.goodtech.no 


