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   Med omsetning på NOK 535,6 millioner i 4. kvartal passerer Goodtech NOK 2 milliarder i 
årsomsetning

   Likviditetsutviklingen er snudd, med positiv kontantstrøm fra driften for andre kvartal på rad 
   2011 har vært et vellykket konsolideringsår som posisjonerer Goodtech til å nå konsernets langsiktige 

lønnsomhetsmål
   Ordrereserven er over NOK 1 mrd., og markedsforholdene og prospektmengden er gode  
   Konsernets resultatforbedringsprogram videreføres, med fokus på prosjektgjennomføring, margin-

forbedring og kostnadsreduksjoner

Delårsrapport 2011
4. kvartal

Nøkkeltall (1000 NOK) YTD 11 YTD 10 Q4 11 Q4 10

Driftsinntekter 2 020 939 1 085 154 535 606 618 480

EBITDA 64 365 69 986 18 401 35 442

EBITDA-margin % 3,2 % 6,4 % 3,4 % 5,7 %

Resultat før skatt 11 473 -31 482 11 066 -58 508

Ordrereservve 1 016 198 1 080 620 1 016 198 1 080 620

Antall ansatte 1 373 1 443 1 373 1 443
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Konsernets utvikling 

Goodtech har hatt en høy ordreinngang og har vunnet flere 
viktige kontrakter i 4. kvartal og hittil i 2012. Konsernets pro-
spektmengde og tilbudsmasse er på et høyt nivå i et marked 
med god aktivitet. 

Den løpende virksomheten i Sverige innenfor forretnings-
området Projects & Services viser økende marginer.

Det forventes bedrede marginer fremover som følge av 
iverksatte forbedringstiltak og økt effektivisering. Flere 
områder viser allerede tydelige forbedringer.  Det arbeides 
videre med resultatforbedring i konsernet med fokus på pros-
jektgjennomføring, marginforbedring, kostnadsreduksjoner 
og likviditet.

Omsetningen for 4. kvartal er på MNOK 535,6 mot 
MNOK 618,5 i samme kvartal i 2010. EBITDA for kvartalet 
utgjør MNOK 18,4 sammenlignet med MNOK 35,4 i tilsvar-
ende kvartal i fjor.  Avskrivningene i 4. kvartal utgjør MNOK 
6,0, hvorav MNOK 2,6 er avskrivning på merverdier fra 
oppkjøp. Avskrivningene i samme kvartal i fjor var MNOK 
8,3.  

Resultat før skatt for 4. kvartal ble MNOK 11,1 sammen-
lignet med MNOK -58,5 for 4. kvartal 2010.  

Kontantstrøm fra driften er positiv med MNOK 25,2 i 4. 
kvartal, mot MNOK 73,8 i tilsvarende kvartal i fjor.  

Kontantstrøm fra driften vil naturlig svinge fra periode 
til periode. Kontantstrømmen er avhengig av sammensetning 
av prosjektmassen og faktureringstidspunkter i prosjektene.  
Konsernet har fokus på tiltak for å bedre kontantstrøm i 
prosjektene, inkludert forbedrede faktureringsrutiner i nytt 
økonomisystem, og oppfølging av utestående fordringer.  

Styret og ledelsen ser Goodtechs fremtidsutsikter som 
gode i et marked med økende aktivitet og den strategiske 
posisjonen som Goodtech har etablert gjennom integrasjon 
med E&I som meget bra. 

Selskapets styre og ledelse vil utnytte de positive inte-
grasjons-prosessene for styrking av konsernets lønnsomhet 
som grunnlag for fremtidig vekst.  Med virkning fra 1. jan-
uar 2012 er det gjort organisasjonsmessige endringer, ved at 
Infra etableres som eget forretningsområde for å arbeide mer 
dedikert mot jernbane. I tillegg er det etablert egne enheter for 
Strategisk Markedsføring og Metode/Kvalitet/HMS (MQS).

Balanse og likviditet 
Etter negativ likviditetsutvikling i de første 2 kvartaler i 2011, 
så er likviditetsutviklingen nå positiv for andre kvartal på rad.  
Konsernet har ubenyttede trekkrammer på ca MNOK 165,0 
per 31.12.2011. 

Konsernets totalkapital per  31.12.2011 var MNOK 
1.393,0 hvorav anleggsmidler utgjør MNOK 713,2 og 
omløpsmidler utgjør MNOK 679,8. 

Netto rentebærende gjeld utgjør MNOK 141,6 ved utløpet 
av 4. kvartal, hvorav kortsiktig netto likviditetsbeholdning 

utgjør MNOK 6,4. 
Konsernets egenkapital var MNOK 667,0 ved utgangen 

av 4. kvartal, som gir en egenkapitalgrad på 47,9 %, sam-
menlignet med MNOK 650,6 (49,1 %) ved utgangen av 4. 
kvartal 2010. 

Goodtech gjennomførte i oktober årets aksjesparepro-
gram for ansatte i konsernet, og solgte medio oktober totalt 
1.265.922 aksjer til 238 ansatte som tegnet seg i programmet.  
Goodtech eier 537.244 egne aksjer (0,17%) per 31. desember 
2011.

Utvikling innen virksomhetsområdene 

Projects & Services

 

NOK 1.000 YTD 2011 YTD 2010 Q4 2011 Q4 2010

Omsetning 1 506 228 671 013 401 813 486 919

EBITDA 45 528 59 337 15 682 33 952

EBITDA margin % 3,0 % 8,8 % 3,9 % 7,0 %

Ordrereserve 827 544 888 315 827 544 888 315

Antall ansatte 1 115 1 208 1 115 1 208

Det underliggende marginbildet er fortsatt påvirket av noen 
svake prosjekter som var inngått under stramme markedsfor-
hold, og for lave marginer i noen driftsenheter. 

Det er gjort restruktureringer og omorganisering av virk-
somheten i Sverige ved utgangen av 2011, samt aktiviteter 
for å øke debiteringsgrad og reduksjon av indirekte tid gjen-
nom bedret ressursutnyttelse. Dette forventes å bidra til økte 
marginer fremover.

Aktivitet og kapasitetsutnyttelse i Norge har vært til-
fredsstillende i 4. kvartal.

Virksomhetsområdet har fått flere viktige kontrakter også 
i 4. kvartal, og total ordrereserve er på et stabilt høyt nivå. 

Goodtech fikk i desember kontrakt for leveranse av gener-
ell kraftfordeling og belysning inklusive montasje og bygg-
automatisering til Peabs byggverk for Northland dagbrudd 
utenfor Pajala.  Goodtech starter prosjekteringen omgående, 
og regner med at montasjen starter allerede i februar 2012.  
På det meste vil prosjektet sysselsette ca 40 medarbeidere fra 
Goodtech.

I slutten av desember inngikk Goodtech en rammeavtale 
med Stockholm Lokaltrafikk vedrørende el-installasjonsar-
beider. Kontrakten er strategisk viktig og gjelder for 3 år med 
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opsjon på 1 + 1 år. Volumet på avtalen er estimert til MSEK 
60 for 3 årsperioden. På slutten av 2011 har Goodtech også 
vunnet kontrakter for montasje av prosess- og instrumenter-
ingsinstallasjoner for forbrenningsanlegg i Sverige.  Oppdra-
gene har en samlet verdi på nærmere MSEK 46, og skal være 
ferdigstilte i løpet av 1. halvår 2012. 

I Norge fornyet Goodtech i desember serviceavtalen med 
Hafslund for drift, vedlikehold og beredskap inkludert vak-
tordning for Hafslunds fjernkontroll og sambandssystemer for 
drift og overvåking av elnett og kraftproduksjon. Goodtech 
har i flere år assistert Hafslund med utbygging og vedlikehold 
av deres fjernkontrollsystemer og kommunikasjonsløsninger, 
som er et av landets største i sitt slag. Kontrakten går over 
3 år, og har en estimert verdi på NOK 22,5 millioner med 
opsjon på fornyelse. Avtalen åpner også for tilleggsarbeider i 
tilknytning til drift og forbedringer.   

Det pågår fortsatt avklaringer med Hydro for endelig avs-
lutning av Rjukan-prosjektet. 

Generelt vurderes markedsutsiktene i Sverige som gode 
og med en bedring i marginene, men investeringene på indus-
trisiden er påvirket av uroen i verdensøkonomien.  Innen 
infrastruktur i Sverige og Norge er det planlagt iverksatt 
mange prosjekter. Med det svenske Trafikverkets milliard-
planer kommende år, finnes det gode muligheter til økende 
aktivitet og kontrakter på jernbanesiden. Det er også et 
økende markedspotensial innenfor energi/kraftsektoren. Det 
er en klart økende trend på miljøinvesteringer i form av f.eks. 
vindkraft og bioenergi. 

Solutions

NOK 1.000 YTD 2011 YTD 2010 Q4 2011 Q4 2010

Omsetning 233 876 207 297 50 952 69 924

EBITDA 6 421 15 115 -557 6 394

EBITDA margin % 2,7 % 7,3 % -1,1 % 9,1 %

Ordrereserve 82 936 87 159 82 936 87 159

Antall ansatte 149 132 149 132

Omsetning er betydelig lavere enn forventet i kvartalet og 
med negativ EBITDA.

 Resultatet er preget av nedskriving på noen enkeltpros-
jekter, og lavere debiteringsgrad i perioden. Ettermarkedet 
for drift og vedlikehold bidrar positivt i 4. kvartal.  Kompo-
nentproduksjon ved verkstedet i Arvika gir gode marginer for 
kvartalet og det er for tiden bra aktivitet i markedet.

Det har vært god kapasitetsutnyttelse på konsulentvirk-
somheten i Sverige, som bidrar positivt i kvartalet. For pros-
jekt og ettermarked er debiteringsgraden fortsatt for lav, men 
økende innen begge enheter i slutten av kvartalet.  Gjennom-
førte kostnadstilpasninger vil få økt effekt fra neste kvartal. 
Det fokuseres videre på prosjektstyring og økte synergier 
gjennom reorganisering. Det har vært meget positiv ordre-
inngang i Värmland i overgangen 2011-2012, med ordre fra 
Volvo og Kongsberg før nyttår. Ordrereserven for den sven-
ske virksomheten er derfor rekordhøy ved utgangen av 2011.

Det har vært svikt i resultatene innen Bulkhåndtering. 
Imidlertid er det tatt inn nye ordre rett før og etter årsskiftet, 
og  prognosene for Japan ser bra ut. 

Markedsutsiktene generelt er positive innen Solutions’ 
industrisegmenter Virkeshåndtering, Produksjonslinjer, 
Høylager, Pakkemaskiner og Bulkhåndtering. Etterspørselen 
etter løsninger og kompetansetjenester innen mekanikk og el/
auto er økende, og med tilvekst av service og supportavtaler.  

Det er stabil prospektmasse i alle enheter som resultat 
av økte salgs- og markedsføringsaktiviteter. Det ligger flere 
større prosjekter for avgjørelse i første halvår 2012. Aktiv-
itetsnivå og investeringstakt hos eksisterende kunder opplev-
es som bra, om enn noe avventende innen enkelte områder. 
Økt interesse fra store farmasi- og næringsmiddelkunder i 
Skandinavia vil kunne gi gode muligheter for pakkemaskiner 
og for Solutions i tiden fremover. 

Den økende ordreinngangen i slutten av Q4 har fortsatt 
inn i 2012.  Etter årsskiftet er det inngått kontrakter for 
MNOK 33 hvor den største er høylagerprosjekt til Gekås 
Ullared på MNOK 25, samt kontrakter innen pakkemaskiner 
og bulkvirksomhet for til sammen MNOK 8.  
 

Environment

NOK 1.000 YTD 2011 YTD 2010 Q4 2011 Q4 2010

Omsetning 219 545 164 657 64 303 48 397

EBITDA 14 638 9 464 3 924 1 004

EBITDA margin % 6,7 % 5,7 % 6,1 % 2,1 %

Ordrereserve 98 875 96 289 98 875 96 289

Antall ansatte 67 61 67 61

Det har vært høy aktivitet i virksomhetsområdet også i 4. 
kvartal. Omsetningen i kvartalet er 33 % høyere enn tilsva-
rende kvartal i fjor. EBITDA er tredoblet sammenlignet med 
samme kvartal i fjor. Veksten er i sin helhet organisk og med 
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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 teknolo-
giløsning inn i høylagerprosjekter, hvor det i januar er tegnet 
kontrakt for levering av fullautomatisk lager. 

Resultatforbedringsprogram 
Goodtech iverksatte sommeren 2011  et internt forbedrings-
program – CORE - for å øke inntjeningen i konsernet.

Forbedringsprogrammet er oppdelt i fire fokusområder:

  Øke inntekter gjennom mer leveranse og kundefokus, samt  
kontraktsforvaltning

  Redusere prosjektkostnader gjennom forbedrede innkjøp 
og øke effektivisering

  Reduksjon av indirekte kostnader gjennom spareprogram
  Forbedre likviditet gjennom å bedre betingelser, raskere 

fakturering og prosjektavslutning
Programmet er initiert som et prosjekt hvor det arbeides med 
endring av holdninger og bevisstgjøring. Samtidig er det defi-
nert 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, ser man mange besparelser og forbedringer finne 
sted i organisasjonen. Dette reflekteres også i de interne bud-
sjettene for 2012, hvor man ser grunnlaget for bedret inntjen-
ing i Goodtech. CORE-programmet vil gli over i operasjonell 
drift i 2012 som en del av linjens daglige arbeid.

Som et ledd i CORE er det også gjort organisatoriske 
endringer ved årsskiftet. Forretningsområdet Projects & Ser-
vices er omorganisert ved at divisjon Infra er skilt ut som eget 
forretningsområde fra 1. januar 2012.  Projects & Services 
består etter dette av tre divisjoner; Sverige Syd, Sverige Nord 
og Norge hvor Norge Øst og Norge Vest nå er samlet til en 
divisjon. Forretningsområdene Solutions, Environment og 
Products er uendret.  Det er etablert en sentral enhet Strat-
egisk Marketing som vil arbeide med konsernets langsiktige 
strategi og posisjonering. Det er også etablert en enhet for 
MQS («Method, Quality & Safety») på konsernnivå. 
MQS-enheten har som oppgave å:
  sikre at vi har kompetanse til å drive og lede større og/eller 

komplekse prosjekter
  sikre og styrke konsernets felles metoder
  effektivisere og sikre konsernets prosjektgjennomføring
  arbeide for å beskytte miljøet og menneskene, herunder 

sikkerhet på arbeidsplassen og kontinuerlige forbedringer 
innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø

tilnærmet samme bemanning. Dette har gitt høyere effektivi-
tet både i prosjektgjennomføring og i produksjon/salg.  Det 
arbeides derfor med ulike tiltak for effektivisering og standar-
disering, samt rekruttering av prosjektlederressurser.

Området for Biovac®-produkter har hatt et høyt aktiv-
itetsnivå også i 4. kvartal. Goodtech Environment på Åland er 
fullt belagt med prosjekter og fortsetter å vise gode marginer. 
Ordrereserven er stabil, med god tilførsel av løpende kon-
trakter i 4. kvartal. Ordrereserven ved utgangen av 4. kvartal 
forventes å gi et høyt aktivitetsnivå inn i 2012.  

Det er fortsatt et høyt aktivitetsnivå for offentlige anskaf-
felser innenfor VA-sektoren, marginbilde på leverte tilbud 
er akseptabelt, men markedet er noe preget av utsettelser og 
avbrutte anskaffelser.  Innenfor biogass har Goodtech hatt 
økende aktivitetsnivå hittil i år og tilbudsaktiviteten er 
økende. 

Markedsutsiktene for Biovac®-produkter er gode, med 
mange nye geografiske områder som iverksetter offentlig 
regulering for avløp fra spredt bebyggelse. 

Products

NOK 1.000 YTD 2011 YTD 2010 Q4 2011 Q4 2010

Omsetning 83 684 72 492 22 733 22 431

EBITDA 6 223 2 334 103 -745

EBITDA margin % 7,4 % 3,2 % 0,5 % -3,3 %

Ordrereserve 6 842 8 857 6 842 8 857

Antall ansatte 27 28 27 28

Driften i Products fortsetter å utvikle seg positivt, og om-
setningen i 4. kvartal er på nivå med fjoråret. Resultatet er 
imidlertid svakere enn forventet i 4. kvartal, som følge av 
noe høyere kostnader i kvartalet. Det er iverksatt et lager- og 
logistikkforbedringsprogram som skal bidra til ytterligere re-
sultatforbedringer fremover.

Products har inngått rammeavtale om leveranse av Cross 
Over Prevention systemer til alle Statoil Fuel & Retail sine 
bensinstasjoner i Europa. Rammeavtalen har en varighet fra 
1. desember 2011 og går frem t.o.m. 2014 med en opsjon på 
ytterligere to år.

Det er en positiv utvikling i markedet for Products. I 
olje- og gassmarkedet er det et høyt aktivitetsnivå. Vi ser økt 
potensial mot offentlig sektor som samferdsel og kommun-
alteknikk.  Innenfor tradisjonell landbasert industri er det et 
stabilt, men fortsatt relativt lavt investeringsnivå.
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 forvalte og utvikle konsernets system for prosjektstyring 
og virksomhetsledelse (VLS) med prosesser, strukturer, 
rutiner og maler.
Prioritert oppgave for MQS fremover er forbedringsar-

beidet i prosjektbasert virksomhet som står for ca. 75% av 
virksomheten, samt kontinuerlig videreutvikling av VLS.

Risiko
Konsernet er eksponert mot ulike risikofaktorer, i hovedsak 
knyttet til finansiell risiko, operasjonell risiko relatert til sel-
skapenes prosjekter og drift, markedsrisiko og risiko som føl-
ge av endringer i politiske og økonomiske rammebetingelser.

Det gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de vik-
tigste risikoforhold belyses og vurderes.  Konsernets årlige 
risikogjennomgang er gjennomført i 4. kvartal.  Etter sam-
menslåingen med E&I ser man at det er økt risiko og samtidig 
oppsideeffekt ved leveranse av større prosjekter.  

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, stør-
relse, 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 relevant kompetanse. 

Disse risikoforholdene har høy fokus, og søkes oppveid 
gjennom det systematiske arbeidet som nå er igangsatt og 
ledes av MQS-avdelingen som beskrevet over. For øvrig er 
det ingen vesentlige endringer i risikohåndteringen i forhold 
til det som er beskrevet i tidligere års- og kvartalsrapporter. 

Hendelser etter utløpet av 4. kvartal
Goodtech har fått flere viktige kontrakter hittil i 2012.  

Innenfor Solutions har Goodtech hittil i 2012 fått inn flere 
ordrer, hvor den største er høglager til Gekås for ca MNOK 
25.  Innenfor Projects & Services er det inngått flere viktige 
kontrakter, blant annet er Projects & Services i Sverige valgt 
som parter til Vattenfall i forbindelse med utbygging og mod-
ernisering av Måby transformatorstasjon utenfor Stockholm.   
  

Fremtidsutsikter
Året 2011 bærer preg av å ha vært et konsolideringsår etter 
sammenslåingen med E&I høsten 2010, og med etterslep av 
noen svake prosjekter  som var inngått tidligere.  

Med integreringsarbeidet som er gjort i 2011, herunder 
kostnadsforbedringsprogrammet CORE og de organisato-
riske endringene som er gjennomført fra 1. januar 2012, står 
Goodtech godt rustet ved inngangen til nytt år.  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 
automatiseringsentreprenørene i Norden, og har kommet opp 
på kritisk størrelse. Konsernet har en årlig omsetning på over 
NOK 2,0 milliarder og ca 1400 ansatte.  Goodtech endres 
fra å være fokusert på oppkjøp til et selskap med fokus på 
organisk vekst. Dette gir grunnlag for en mer aktiv og forut-
sigbar utbyttepolitikk fra selskapet fremover.

Markedsutsiktene for Goodtech vurderes å være gode. 
Fremtidsutsiktene innen industri ansees likevel fortsatt noe 
mer usikre grunnet uroen i europeisk økonomi. 

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

Oslo, 21. februar 2012
Styret i Goodtech ASA
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Delårsregnskap per 4. kvartal 2011 (urevidert)

Resultat 
(NOK 1000) YTD 11 YTD 10 Q4 11 Q4 10

Driftsinntekter  2 020 939 1 085 154 535 606 618 480

Varekostnad 1 042 740 530 501 245 179 304 316

Lønnskostnad 743 764 366 630 236 314 207 605

Andre Driftskostnader 170 070 118 037 35 711 71 117

EBITDA 64 365 69 986 18 401 35 442

EBITDA margin % 3,2 % 6,4 % 3,4 % 5,7 %

Avskrivninger 33 615 11 951 5 959 8 254

Nedskrivninger og spesielle driftsposter 9 923 88 798 -527 83 367

Driftsresultat  EBIT 20 828 -30 763 12 969 -56 178

Netto finansposter -9 354 -647 -1 904 -2 329

Andel resultat tilknyttede selskaper 0 -72 0 0

Resultat før skatt 11 473 -31 482 11 066 -58 508

Skattekostnad -7 096 12 105 -7 210 4 538

Resultat etter skatt for videreført virksomhet 18 569 -43 587 18 275 -63 046

Netto gevinst/tap for solgt virksomhet -884 -2 225 0 -844

Resultat 17 685 -45 812 18 275 -63 890

Resultat pr. aksje fra videreført virksomhet 0,06 -0,21 0,06 -0,19

Utvannet resultat pr.aksje 0,06 -0,21 0,06 -0,19

Balanse
(1000 NOK) 31.12.11 31.12.10

Varige driftsmidler 50 569 47 329

Immaterielle eiendeler 633 216 646 022

Investeringer i tilknyttede selskaper 2 056 0

Utsatt skattefordel 27 142 21 471

Andre anleggsmidler 172 164

Sum Anleggsmidler 713 154 714 986

Beholdninger 22 859 28 075

Kundefordringer 374 094 298 916

Andre kortsiktige fordringer 249 887 107 837

Kontanter og kontantekvivalenter 32 973 176 502

Sum Omløpsmidler 679 814 611 330

Sum Eiendeler 1 392 968 1 326 316

Sum innskutt egenkapital 600 390 600 317

Sum opptjent egenkapital 66 014 49 441

Minoritetsinteresser 580 835

Sum Egenkapital 666 984 650 593

Langsiktig gjeld 163 406 125 732

Kortsiktig gjeld 562 578 549 991

Sum Gjeld 725 984 675 723

Sum Egenkapital og Gjeld 1 392 968 1 326 316
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Utvidet resultatoppstilling 
(1000 NOK) YTD 11 YTD 10 Q4 11 Q4 10

Periodens resultat 17 685 -45 812 18 275 -63 890

Omregningsdifferanser -701 1 076 6 024 -1 972

Estimatavvik pensjoner -126 -1 125 -126 -1 125

Effekt sikringsbokføring -423 0 -423 0

Totalresultat for perioden 16 435 -45 860 23 751 -66 986

Tilordnet:

- Majoritetinteresse 16 392 -46 099 23 751 -66 976

- Minoritetsinteresser 43 239 0 -10

Sum 16 435 -45 860 23 751 -66 986

Endringer i 
egenkapital

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 50 913 649 757 835 650 593

Totalresultat -701 17 094 16 392 43 16 435

Kjøp av egne aksjer 73 -117 -44 -44

Oppkjøp av minoritet 298 298 -298 0

Egenkapital per 31.12.2011 65 058 -107 535 440 -2 174 68 188 666 404 580 666 984

Aksje-
kapital

Egne 
aksjer

Overkurs-
fond

Omregnings-
differanse

Annen 
egenkapital

Sum 
majoritet

Minoritets-
interesse

Sum  
egenkapital

Egenkapital per 1.1.2010 32 553 -12 218 595 -2 548 124 130 372 718 596 373 314

Totalresultat 1 076 -47 175 -46 099 239 -45 860

Utstedelse av aksjer ved 
foretaksintegrasjon

32 505 316 844 349 349 349 349

Utbytte -24 393 -24 393 -24 393

Andre endringer -169 -1 648 -1 817 -1 817

Egenkapital per 31.12.2010 65 058 -181 535 440 -1 472 50 913 649 757 835 650 593

Kontantstrøm
(1000 NOK) YTD 11 YTD 10 Q4 11 Q4 10

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -95 368 73 142 25 230 73 773

Netto kontantstrøm fra investerings aktiviteter -18 277 11 918 -4 482 -12 130

Netto kontantstrøm fra finansierings aktiviteter -25 530 -27 117 -4 206 -30 238

Netto kontantstrøm for perioden -139 174 57 944 16 542 31 405

Likviditetsbeholdning ved periodens begynnelse 172 332 113 445 14 619 140 990

Effekt av valutakursendringer på kontanter og 
kontantekvivalenter

-185 943 1 812 -63

Likviditetsbeholdning ved periodens slutt (*) 32 973 172 332 32 973 172 332
*) 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 2010. De benyttede regnskaps-
prinsippene er de samme som i konsernregnskapet for 2010 og er beskrevet der. Konsernregnskapet for 2010 ble utarbeidet i 
samsvar med regnskapslovens regler og internasjonale standarder for finansiell rapportering som fastsatt av EU. Konsolidering 
av inntekter, kostnader og balanseposter for utenlandske virksomheter følger IFRS. Inntekter og kostnader omregnes til NOK 
kvartal for kvartal ved å benytte gjennomsnittskursen for den enkelte valuta i respektive kvartal. Balanseposter konsolideres ved 
å benytte avslutningsdagens valutakurser.       

Note 2  Estimater
Utarbeidelse av delårsregnskapet innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av 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 2010.

Note 3 Endring i konsernets struktur 
Goodtech har med virkning fra 31.03.11 avhendet Auto-ID virksomheten i Goodtech Products AS ved salg til avdelingsleder for 
denne aktiviteten. Inntekter og kostnader for avhendet virksomhet for 1. kvartal er vist netto på linjen for ikke videreført virksom-
het i resultatregnskapet.  Sammenligningstallene for 2010 er tilsvarende omarbeidet.

Goodtech Projects & Services AB solgte i slutten av juni sin 50 % eierandel i selskapet Tunnelentreprenad Svenska AB 
(TEAB) til selskapet El & Industrimontage Tannergård AB, eiet av tidligere styreleder Rolf Tannergård. Rolf Tannergård eier 
gjennom El & Industrimontage Tannergård AB 28,9 % aksjer i Goodtech ASA på tidspunkt for transaksjonen. TEAB var eid 
sammen med Swarco Sverige AB og er ansvarlig for leveranse av Norra Länken prosjektet til det svenske Trafikverket.

For Goodtech er salget et ledd i en prosess for å strukturere og optimalisere driften i konsernet. I sammenheng med salget er 
det etablert en leveranseavtale mellom Goodtech Projects & Services og TEAB som vil ivareta Goodtechs løpende interesser i 
Norra Länken prosjektet frem til 2015. Dette innebærer at Goodtech Projects & Services leveranser av ressurser til dette prosjek-
tet vil gjennomføres som tidligere planlagt.

El & Industrimontage Tannergård AB betaler kontant MSEK 20 for 50 % av aksjene i TEAB. Kjøper og Rolf Tannergård 
personlig overtar solidarisk dessuten finansielle garantier knyttet til forskuddsbetalinger, som var stillet av Goodtech ASA som 
morselskap i forbindelse med pågående prosjekt gjennom en selvskyldnergaranti tilsvarende de garantier (”back to back”) som 
er stillet av Goodtech Projects & Services AB. Kjøper trådte i tillegg inn i garantiansvaret knyttet til fullføring av kontrakten.
Goodtech solgte samtidig datterselskapet E&I International AB med filial i Baku (EI) til El & Industrimontage Tannergård AB.  
Regnskapsmessig effekt av transaksjonene utgjør MNOK 13,9 som inngår i andre driftsinntekter i 2. kvartal. 

Goodtech ervervet i juli virksomheten i Imekon AB i Karlstad. Goodtech utvider og kompletterer med dette sin virksomhet 
innen engineering (prosjektering) og systemløsninger innenfor virksomhetsområdet Solutions. 

Goodtech ASA ervervet i oktober 2 % av aksjene i Goodtech Recovery Technology AS via datterselskapet Goodtech Industry 
Holding AS, og eier etter dette 100 % av aksjene i selskapet.  Selger av aksjene var Tord Finstad som er ansatt i Goodtech 
Recovery Technology AS.  Kjøpesummen bestod av 100.000 aksjer i Goodtech ASA, som ble gjort opp ved bruk av egne aksjer. 
Aksjene ble overdratt i henhold til sluttkursen på Oslo Børs den 21.10.2011 på kr 1,40 per aksje.

Note 4 Transaksjoner med nærstående parter
Det er ingen vesentlige transaksjoner med nærstående parter i 4. kvartal. Godtgjørelse til nærstående parter utgjør TNOK 790 per 
4. kvartal 2011.  I tillegg er det gjennomført salg av konsernselskaper til nærstående Rolf Tannergård, jfr note 3.  Transaksjonene er 
gjennomført på markedsmessige vilkår.

Noter til det ureviderte delårsregnskapet per 4. kvartal 2011
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Note 5. 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, restrukturerings-
kostnader og andre vesentlige forhold som ikke antas å være av tilbakevendende natur.

Nedskrivninger og spesielle driftsposter  ( NOK 1.000) YTD 11 YTD 10 Q4 11 Q4 10

Nedskriving av goodwill 0 80 000 0 80 000

Oppkjøpsutgifter som kostnadsføres ihht IFRS 3 0 5 782 0 351

Restruktureringskostnader mv 10 323 3 016 -126 3 016

Andre engangsposter -400 0 -400 0

Totalt 9 923 88 798 -527 83 367

Note 6. Skatter 
Det er beregnet nye estimater for balanseføring av utsatt skattefordel pr 31.12.11. Konsernet har basert på dette balanseført 
MNOK 27,1 av totalt ca MNOK 42 i utsatt skattefordel pr 31.12.11.  Skattemessig fremførbart underskudd utgjør ca MNOK 166 
pr 31.12.11, herav ca MNOK 158 i Norge.

Note 7. Driftsinntekter fordelt på organisk og oppkjøpt virksomhet

Driftsinntekter  (NOK 1.000) YTD 2011 YTD 2010 Q4 2011 Q4 2010

Videreført virksomhet 1 075 549 618 883 535 606 194 120

Oppkjøpt virksomhet 945 390 464 345 0 424 360

Avhendet virksomhet 0 1 926 0 0

Sum Driftsinntekter 2 020 939 1 085 154 535 606 618 480

 Note 8. Segmentinformasjon

Driftsinntekter  (NOK 1.000) YTD 2011 YTD 2010 Q4 2011 Q4 2010

Projects & Services 1 506 228 671 013 401 813 486 919

Solutions 233 876 207 297 50 952 69 924

Environment 219 545 164 657 64 303 48 397

Products 83 684 72 492 22 733 22 431

Interne driftsinntekter -22 393 -30 305 -4 195 -9 190

Sum Driftsinntekter 2 020 939 1 085 154 535 606 618 479

Driftsresultat EBITDA   

Projects & Services 45 528 59 337 15 682 33 952

Solutions 6 421 15 115 -557 6 394

Environment 14 638 9 464 3 924 1 004

Products 6 223 2 334 103 -745

Ikke allokerte kostnader -8 445 -16 263 -750 -5 163

Sum Driftsresultat EBITDA 64 365 69 986 18 401 35 442

Sum Driftsresultat EBIT 20 828 -30 763 12 969 -56 178

Resultat før skatt 11 473 -31 482 11 066 -58 508
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Informasjon om driftsinntekter og geografisk områder

Driftsinntekter  (NOK 1.000) YTD 2011 YTD 2010 Q4 2011 Q4 2010

Varesalg 133 728 105 695 37 898 31 160

Anleggskontrakter 1 334 956 636 774 353 261 393 425

Tjenesteyting 519 766 337 566 140 410 190 971

Andre inntekter 32 489 5 119 4 036 2 923

Sum Driftsinntekter 2 020 939 1 085 154 535 605 618 480

Driftsinntekter  (NOK 1.000) YTD 2011 YTD 2010 Q4 2011 Q4 2010

Hjemstat/Norge 530 975 405 985 148 653 124 279

Utland (*) 1 489 963 679 169 386 952 494 201

Sum Driftsinntekter 2 020 939 1 085 154 535 605 618 480

*) Herav Sverige  1 409 586  580 102  368 191  458 836 

Anleggsmidler  (NOK 1.000) YTD 2011 YTD 2010 Q4 2011 Q4 2010

Hjemstat/Norge 12 356 8 443 12 356 8 443

Utland 38 385 39 051 38 385 39 051

Sum Anleggsmidler 50 741 47 493 50 741 47 493

*) Herav Sverige  36 105  36 900  36 105  36 900 

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.
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Områder
  Projects & Services

  Solutions

  Products

  Environment

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

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

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


