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Hovedpunkter 
  
 God ordreinngang i kvartalet  
 Perioden var preget av redusert aktivitet og svakere marginer i enkelte regioner 
 Den nye virksomheten på Åland er fortsatt i oppbyggingsfasen og påvirker EBITDA 

negativt  
 Usikkerhet i markedet fremover og hos våre kunder grunnet Covid-19 utbruddet, men 

Goodtech søker å tilpasse seg markedssituasjonen   
 

 

 
Nøkkeltall  
 
Nøkkeltall (NOK 1.000) Q1 20 Q1 19 2019 
Driftsinntekter 117 592 116 307 449 468 
EBITDA 3 047 14 667 23 436 
EBITDA margin % 2,6 % 12,6 % 5,2 % 
EBIT -2 833 9 678 1 821 
Resultat før skatt 1 044 8 959 -764 
Ordrereserve 280 006 129 457 210 737 
Antall ansatte 271 290 273 

 
Nøkkeltall for videreført virksomhet i Goodtech-konsernet. Sammenligningstall er omarbeidet, jfr note 3. 
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Konsernets utvikling 
Driftsinntektene i 1. kvartal ble NOK 117,6 mill. mot 
NOK 116,3 mill. i samme periode i fjor (+1,1%).  

EBITDA for 1. kvartal ble NOK 3,0 mill. som gir en 
EBITDA margin på 2,6% sammenlignet med 
NOK 14,7 mill. og margin 12,6% i samme periode i 
fjor. 

Redusert aktivitet i perioden gir svakere marginer i 
enkelte regioner i Norge i 1. kvartal. Vår 
miljøvirksomhet på Åland er i god fremdrift etter 
oppstarten i juni 2019, og har vunnet flere nye 
kontrakter i kvartalet. Virksomheten er imidlertid 
fortsatt i oppbyggingsfasen. Åland rapporterer en 
omsetning på NOK 14,5 mill. og negativ EBITDA på 
NOK 2,5 mill. i kvartalet.  

Resultat før skatt ble NOK 1,0 mill. i 1. kvartal mot 
NOK 9,0 mill. i samme periode i fjor. 

Kontantstrøm fra drift ble NOK -15,2 mill. i 1. kvartal, 
mot NOK 0,6 mill. i tilsvarende periode i fjor.  

Kontantstrøm fra drift vil svinge fra periode til periode, 
avhengig av sammensetning av prosjektmassen og 
faktureringstidspunkt i prosjektene. Konsernet har 
kontinuerlig fokus på likviditetsforbedrende tiltak. 

 

 

 

 

(NOK 1.000) 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019 

Kontanter og kontantekvivalenter 46 809 50 778 65 387 
Rentebærende gjeld (inkl. leasingforpliktelser ihht. IFRS16) 75 906 81 048 72 901 
Netto kontanter/-rentebærende gjeld -29 097 -30 270 -7 514 

     
Egenkapital 230 975 237 332 229 858 
Egenkapitalgrad 50,1 % 47,1 % 51,7 % 
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Goodtech styrker sin posisjon som ledende leverandør av industriell effektivitet 
 

 
 

Ordrereserven utgjør NOK 280,0 mill. ved utgangen 
av 1. kvartal mot NOK 210,7 mill. ved utgangen av 
forrige kvartal (+32,9%), og NOK 129,5 mill. ved 
utgangen av samme periode i fjor (+116,3%).  

Ordreinngangen utgjør NOK 186,9 mill. i 1. kvartal. 
Ordreinngangen er beregnet som endring i 
ordrereserve tillagt omsetning i perioden, og er 
estimert verdi av nye kontrakter, endringsmeldinger 
og bestillinger både for anleggskontrakter og løpende 
salg i perioden.  

Goodtech har i kvartalet blant annet vunnet kontrakt 
med Hammerfest Energi Nett AS for leveranse av ny 
transformatorstasjon med tilhørende koblingsanlegg 
til Breivikbotn transformatorstasjon. Goodtech vil stå 
for all engineering, montasje og idriftsettelse, mens 
bygget vil leveres som en separat entreprise.   
Kontraktsverdien er på ca NOK 18 mill. og leveransen 
skal ferdigstilles i 4. kvartal 2020.  

Goodtech befester sin posisjon som en foretrukken 
teknologileverandør innen helautomatisk pakking og 
håndtering av høyverdig bulkvarer gjennom sin 
Portabulk®-teknologi, ved inngåelse av kontrakt med 
Graintec, en ledende leverandør av maskiner og 
løsninger til den internasjonale fôrindustrien. 
Kontraktsverdien er på over NOK 10 mill. 

Goodtech vant i begynnelsen av året en tre-åring 
rammeavtale med Fortum Oslo Varme på 
konsulenttjenester operasjonell IT.   

Fortum Oslo Varme AS har også gitt Goodtech 
fornyet tillit som leverandør for prosjektet 
«Oppgradering IKT kundesentraler». Fortum Oslo 
Varme og Goodtech skal implementere et moderne, 
fleksibelt og enhetlig nytt kommunikasjonssystem 
mellom sentrale servere og komponenter ute i 
kundesentralene. Systemet har høy automasjons-

grad og fokus på nettverksikkerhet helt ut til 
endepunktene.  

Goodtechs miljøvirksomhet på Åland har vunnet flere 
kontrakter i kvartalet, blant annet entreprisen på 
oppføring av et nytt biogassanlegg ved Orklas anlegg 
på Åland. Kontraktsverdien er på EUR 1,1 mill. 
Prosjektet forventes å være ferdig innen utgangen av 
2020.  

 
Koronavirus (Covid-19)  
Vår målsetning er å ivareta helsen til våre ansatte og 
opprettholde vår aktivitet på best mulig måte gjennom 
Covid-19 pandemien.  

Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i markedet 
generelt og hos våre kunder som følge av 
pandemien, og vi ser at dette også påvirker 
Goodtechs aktivitet og økonomiske situasjon. Det er 
derfor nødvendig å gjøre kostnadstilpasninger og 
likviditetsfremmende tiltak for å sikre videre 
lønnsomhet og drift av selskapet. Styret og ledelsen i 
Goodtech har sett det som nødvendig å gjennomføre 
permitteringer av deler av de ansatte, og det ble i 
slutten av mars varslet permittering av 15 ansatte i 
vårt norske datterselskap Goodtech AS. I tillegg ble 
13 ansatte i vårt datterselskap i Arvika, Sverige 60% 
permittert som følge av stans i produksjonen hos vår 
hovedkunde innen bilindustrien i Sverige.  

Pr 12. mai er 43 av våre ansatte helt eller delvis 
permittert. Permitteringene er vurdert på bakgrunn av 
blant annet aktivitetsnivået i virksomheten og gjelder 
ansatte som er påvirket av redusert produksjon og 
aktivitet hos våre kunder. Goodtech søker i størst 
mulig grad å opprettholde mest mulig inntekts-
bringende aktivitet og normal drift overfor kunder på 
pågående prosjekter. Sikring av fremtidig drift og å 
kunne få ansatte tilbake i full aktivitet så raskt som 
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mulig er hovedfokus for styret og ledelsen. 
Utviklingen av situasjonen og aktivitetsnivået i 
markedet avgjør om det senere blir aktuelt å 
permittere ytterligere i tiden fremover. 

 
Teknologiutvikling   
Goodtech arbeider løpende med teknologiutvikling og 
løsningsorienterte prosjekter. Goodtech leverer blant 
annet teknologiløsninger for produksjonslinjer, robot-
celler og industrielle IT-løsninger, som for eksempel 
Manufacturing Execution Systems (MES).  

Goodtech Digital Solutions bygger videre på våre 
digitale løsninger. Goodtech har utviklet en egen 
«Industrial Internet of Things» (IIOT) - gateway, 
WizxTM, som skal fjerne behovet for hardwarebaserte 
Input/Output-tilknytninger på tvers av systemer. 
WizxTM er en gateway-enhet som tilgjengeliggjør helt 
ulike data i ulike systemer i et felles grensesnitt. For 
tiden har Goodtech flere prosjekter hos våre kunder 
med WizxTM.  

Goodtech arbeider også med kommersialiseringen av 
vårt databrokonsept som en Industri 4.0-satsning i 
samarbeid med en ekstern aktør gjennom selskapet 
Neuron Solution AS.  

 
Risiko 
Goodtech ASA og de enkelte selskapene i konsernet 
er eksponert for ulike former for risiko av både 
markedsmessig, operasjonell og finansiell karakter. I 
tillegg er enkelte selskaper eksponert mot 
regulatoriske risikofaktorer og risiko knyttet til 
politiske beslutninger. Politiske beslutninger som 
vedrører infrastruktur og miljø er eksempler på slike. 
Goodtech arbeider systematisk med å håndtere risiko 
og det gjøres regelmessig risikovurderinger hvor de 
viktigste risikoforhold belyses og vurderes. 

En stor del av Goodtechs virksomhet knytter seg til 
gjennomføring av enkeltprosjekter. Prosjektenes 
kompleksitet, størrelse, varighet og risiko varierer. 
Det er derfor avgjørende for å oppnå gode resultater 
at prosjektrisiko og fremtidig kontantstrøm blir 
analysert på anbudsstadiet og håndtert på en 
systematisk og profesjonell måte i gjennomførings-
fasen. Konsernets balanse inneholder eiendeler og 
gjeld relatert til pågående prosjekter. Enkelte poster 
inneholder estimatusikkerhet der konsernets ledelse 
og prosjektansvarlige har utøvd skjønn basert på gitte 
forutsetninger. Disse forutsetningene har vært vurdert 
og funnet realistiske. Beste estimat er lagt til grunn for 
den regnskapsmessige behandlingen pr 31.03.2020. 

Goodtech opererer i flere europeiske land. 
Svingninger i valuta kan medføre endret inntjening i 
NOK for utenlandske prosjekter. Større 
eksponeringer valutasikres. 

Covid-19 pandemien påvirker markedet, våre kunder 
og vår virksomhet. Vår målsetning er å ivareta helsen 
til våre ansatte og opprettholde vår aktivitet på best 
mulig måte gjennom pandemien. Goodtech følger 
myndighetenes retningslinjer og har innført en rekke 
tiltak for å begrense smitten, blant annet ved utstrakt 
bruk av hjemmekontor og begrensning av reise-
virksomhet. Det er knyttet meget stor usikkerhet til 
utviklingen i markedet generelt og hos våre kunder 
som følge av pandemien. Goodtech har gjennomført 
analyser av ulike scenarier, og har iverksatt tiltak for 
å møte potensielle utfordringer, herunder behov for 
kostnadstilpasninger og tiltak som skal sikre likviditet.  

Goodtechs risikostyring, risikofaktorer og usikker-
hetsmomenter er beskrevet i siste årsrapport.  
 
Etiske retningslinjer og Compliance 
Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av 
en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig 
konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur og jevnlig 
diskutere etiske dilemmaer med de ansatte. 

Vi sikrer dette blant annet ved at konsernet har 
effektive compliance-prosedyrer, internregelverk og 
oppfølgingsrutiner, herunder et kontinuerlig ledelses-
fokus på at Goodtechs etiske retningslinjer ivaretas 
og etterleves.  

 
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)  
Goodtech arbeider systematisk med å styrke fokus på 
HMS som en naturlig del av kulturen i konsernet. 
Goodtech har en nullvisjon for skader og ulykker. Vårt 
viktigste HMS-mål er at ingen ansatte skades på jobb.  

H1-verdien er en viktig måleparameter for sikkerhets-
arbeidet i Goodtech. H1 er definert som antall 
fraværsskader pr. million utførte timeverk, beregnet 
på 12 mnd løpende basis. Det er registrert 1 skade 
med fravær siste 12 måneder.  Dette gir en H1-verdi 
på 2,2 ved utgangen av kvartalet. 
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Registrering av sykefravær er en viktig måle-
parameter for helse, miljø og trivsel i Goodtech. 
Goodtech har historisk et stabilt og lavt sykefravær, 
som vi mener representerer et sunt sykdomsbilde, 
uten arbeidsrelatert sykefravær. Sykefraværet i 1. 
kvartal er 3,3% mot 2,9% i samme periode i fjor.  

Goodtechs norske virksomhet ble i 2019 sertifisert 
som Great Place to Work®. 

 

 
 

Fremtidsutsikter 
Goodtech er godt posisjonert i våre hovedmarkeder 
som blant annet omfatter havbruk, metall, olje & gass, 
prosessindustri og næringsmiddel. Oljeprisfallet vil 
kunne påvirke utviklingen i enkelte regioner.  

Det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen i markedet 
generelt og hos våre kunder som følge av Covid-19 
pandemien. Samtidig har dagens Covid-19 situasjon 
belyst behovet for økt automatisering og digitalisering 
hos våre kunder. Dette er Goodtech godt posisjonert 
til å dra nytte av. Styret og ledelsen følger utviklingen 
tett og gjør løpende tilpasninger så langt det er mulig.  

Oppbyggingsfasen av den nye virksomheten på 
Åland sammen med forventet lavere aktivitet i enkelte 
regioner som følge av Covid-19 situasjonen, vil 
påvirke EBITDA på kort sikt.  

Med utgangspunkt i vår kjernevirksomhet innen 
automatisering, industriell IT og robotisering er 
Goodtech en attraktiv partner innen digitalisering og 
industriell effektivitet. 

 

 

 

 

Oslo, 12. mai 2020 
 Styret i Goodtech ASA  
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Delårsregnskap per 1. kvartal 2020 (urevidert) 

Sammendratt konsolidert resultatregnskap (urevidert) 
 
(NOK 1.000) Note Q1 20 Q1 19 2019 
Driftsinntekter   8 117 592 116 307 449 468 
Varekostnad  38 742 32 391 148 060 
Lønnskostnad  63 259 59 291 232 796 
Andre driftskostnader  12 543 9 958 45 177 

EBITDA   3 047 14 667 23 436 
EBITDA margin %  2,6 % 12,6 % 5,2 % 
Avskrivninger 5 5 880 4 989 21 615 
Driftsresultat  EBIT    -2 833 9 678 1 821 
Netto finansposter  3 877 -719 -2 585 
Resultat før skatt   1 044 8 959 -764 
Skattekostnad 7 99 1 437 940 

Resultat etter skatt videreført virksomhet   945 7 522 -1 704 
Resultat etter skatt ikke videreført virksomhet 3 0 -2 672 5 975 
Periodens resultat    945 4 850 4 271 
Tilordnet:      
Aksjonærene i morselskapet  796 4 954 4 363 
Ikke-kontrollerende eierinteresser  149 -105 -93 
Sum   945 4 850 4 271 
Resultat pr. aksje videreført virksomhet   0,04 0,33 -0,08 
Resultat pr. aksje ikke videreført virksomhet   0,00 -0,12 0,27 

 
 

Sammendratt konsolidert utvidet resultatregnskap (urevidert)  
 
(NOK 1.000) Q1 20 Q1 19 2019 
Periodens resultat 945 4 850 4 271 
Poster som vil bli omklassifisert over resultatet i etterfølgende perioder     
Effekt sikringsbokføring, netto etter skatt 0 -11 0 
Omregningsdifferanser 77 -1 296 162 
Omregningsdifferanser relatert til ikke videreført virksomhet 0 486 -8 633 
Utvidet resultat, etter skatt 77 -821 -8 471 
Totalresultat for perioden 1 022 4 029 -4 200 

     
Tilordnet:     
- Aksjonærene i morselskapet 873 4 134 -4 108 
- Ikke-kontrollerende eierinteresser 149 -105 -93 
Sum 1 022 4 029 -4 200 
Beløp tilordnet aksjonærene i morselskap stammer fra:     
- Videreført virksomhet 873 6 320 -1 450 
- Ikke videreført virksomhet 0 -2 186 -2 658 
Sum 873 4 134 -4 108 
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Sammendratt konsolidert balanse (urevidert) 
 
(NOK 1.000) Note 31.03.2020 31.03.2019 31.12.2019 
Varige driftsmidler  56 147 32 922 50 391 
Bruksrettseiendeler  32 849 36 342 35 929 
Immaterielle eiendeler  150 051 148 597 149 748 
Utsatt skattefordel  42 678 42 280 42 484 
Sum Anleggsmidler   281 725 260 141 278 552 
Varelager  5 590 6 709 5 216 
Kundefordringer  119 306 137 009 89 687 
Andre kortsiktige fordringer  7 852 48 975 5 958 
Kontanter og kontantekvivalenter  46 809 50 778 65 387 
Sum Omløpsmidler   179 557 243 471 166 249 
Sum Eiendeler   461 282 503 612 444 801 
Sum innskutt egenkapital 10 435 037 434 834 435 037 
Sum opptjent egenkapital  -205 450 -198 635 -206 508 
Ikke-kontrollerende eierinteresser  1 388 1 133 1 330 
Sum Egenkapital   230 975 237 332 229 858 
Ikke- rentebærende langsiktig gjeld   0 356 0 
Rentebærende langsiktig gjeld  1 935 14 709 1 756 
Langsiktige leieforpliktelser   23 405 22 250 25 001 
Sum langsiktig gjeld   25 341 37 315 26 757 
Ikke- rentebærende kortsiktig gjeld  154 401 184 876 142 042 
Rentebærende kortsiktig gjeld  40 679 29 904 34 918 
Kortsiktige leieforpliktelser   9 887 14 185 11 225 

Sum kortsiktig gjeld   204 967 228 965 188 185 
Sum Gjeld   230 307 266 280 214 942 
Sum Egenkapital og Gjeld   461 282 503 612 444 801 
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Oppstilling over endringer i konsernets egenkapital (urevidert) 
 

 

 

        Ikke-  
 Aksje- Egne Annen Annen Sikrings-  Omregnings-  kontrollerende Sum  
  kapital aksjer innsk.EK EK  reserver differanser Sum  eierinteresser egenkapital 
Egenkapital per 1.1.2019 45 752 -726 389 808 -217 757 -494 15 472 232 055 1 238 233 293 
Årsresultat    4 363   4 363 -93 4 271 
Utvidet årsresultat      162 162  162 
Utvidet årsresultat, ikke videreført 
virksomhet    -494 494 -8 633 -8 633  -8 633 
Kjøp/salg av egne aksjer  203  562   765  765 
Egenkapital per 31.12.2019 45 752 -523 389 808 -213 325 0 7 001 228 713 1 145 229 858 

          
Egenkapital per 1.1.2020 45 752 -523 389 808 -213 325 0 7 001 228 713 1 145 229 858 
Periodens resultat    796   796 149 945 
Utvidet resultat     0 77 77  77 
Andre endringer       0 93 93 
Egenkapital per 31.03.2020 45 752 -523 389 808 -212 530 0 7 078 229 587 1 387 230 975 
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Sammendratt konsolidert kontantstrømoppstilling (urevidert)  
 
(Alle tall i NOK 1.000) Q1 20 Q1 19 2019 
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter     
Resultat før skatt 1 045 8 959 -764 
Avskrivninger og nedskrivninger 5 880 4 989 21 615 
Endring arbeidskapital -19 711 -9 119 12 514 
Betalte renter 0 111 876 
Andre kontantstrømmer fra driften -2 407 -4 312 -1 120 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - videreført virksomhet -15 193 628 33 121 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter - ikke videreført virksomhet 0 -6 708 -15 491 
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -15 193 -6 080 17 630 

     
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter     
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -467 -1 142 -39 844 
Netto salg av virksomhet 0 0 9 928 
Inn og utbetalinger andre investeringsaktiviteter 0 -119 -425 

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - videreført virksomhet -467 -1 261 -30 341 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -467 -1 261 -30 341 

     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter     
Netto endring rentebærende lån og fordringer -792 32 34 206 
Betaling av leieforpliktelser -3 896 -3 217 -13 486 
Innbetalinger og utbetalinger andre finansieringsaktiviteter 0 -127 -660 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - videreført virksomhet -4 688 -3 312 20 060 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - ikke videreført virksomhet 0 1 032 -2 412 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -4 688 -2 280 17 648 

     
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -20 348 -9 620 4 936 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter - IB 65 387 52 170 60 145 
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter - IB ikke videreført virksomhet 0 7 975 0 
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 1 770 486 306 

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter - UB (*) 46 809 51 011 65 387 

     
*) Består av:     
Kontanter og kontantekvivalenter i balansen videreført virksomhet 46 809 48 711 65 387 
Kontanter og kontantekvi. i balansen inkludert i eiendeler ikke videreført 0 2 067 0 
Trekk på kassekreditt inkludert i ikke videreført virksomhet 0 233 0 
Kontanter og kontantekvivalenter i kontantstrømanalysen 46 809 51 011 65 387 
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Noter til det sammensatte delårsregnskapet per 1. kvartal 
2020 (urevidert) 
 
 
Note 1 Generell informasjon og regnskapsprinsipper 
Konsernregnskapet omfatter Goodtech ASA og dets datterselskaper. Konsernregnskapet er utarbeidet i 
henhold til internasjonale standarder for regnskapsrapportering (IFRS) i tråd med IAS 34 ”Delårsrapportering”. 
Kvartalsrapporten er urevidert.  

Delårsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap og bør derfor leses i 
sammenheng med konsernregnskapet for 2019. De benyttede regnskapsprinsippene er de samme som i 
konsernregnskapet for 2019. 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 2019. 
 

 
Note 3 Endring i konsernets struktur  
Det er ingen endringer i konsernets struktur i 1. kvartal 2020.  
 
Det ble den 13.06.2019 åpnet konkurs i Goodtech Environment AB (GEAB), Åland, som følger av Odderøya-
prosjektet. Sammenligningstallene for resultatregnskapet er således omarbeidet i forhold til tidligere 
kvartalsrapport for 1. kvartal 2019, ved at resultat for ikke videreført virksomhet er presentert netto på egen 
linje i resultatregnskapet. Goodtechs nye selskap på Åland, Goodtech Environmental Solutions AB inngikk i 
slutten av juni 2019 avtale med bostyrer om overtakelse av GEABs eiendom og lokaler, og overtok sammen 
med eiendommen tidligere ansatte i GEAB, varelager og driftstilbehør. Det vises til informasjon gitt i tidligere 
kvartalsrapporter og konsernregnskapet for 2019. 
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Regnskapsinformasjon for virksomhet klassifisert som «Ikke videreført» følger nedenfor:  

(NOK 1.000) Q1 20 Q1 19 2019 
Driftsinntekter    -              24 261               43 047  
Varekostnad  -              17 869               31 917  
Lønnskostnad  -                6 148               10 648  
Andre driftskostnader  -                2 272                 3 472  

EBITDA                          -                  -2 028               -2 990 
EBITDA margin %  - -8 % -6,9% 
Avskrivninger  -                   340                    567  
Driftsresultat  EBIT                           -                  -2 368               -3 557 
Netto finansposter  -                  -304                  -762 
Resultat før skatt                          -                  -2 672               -4 319 
Skattekostnad                    -534                  -864 

Resultat etter skatt                        -                  -2 138               -3 455 
Foreløpig gevinst/tapsberegning ved konkurs                          -                     -534                   348  
Omregningsdifferanser inneværende år                          -                        -                      450  
Akkumulerte omregningsdifferanser tidligere år                          -                        -                   8 633  
Totalt resultat etter skatt ikke vidreført virksomhet                          -                  -2 672                5 975  

 
NOK 1.000 Q1 20 Q1 19 2019 
Netto kontantstrøm fra opperasjonelle aktiviteter  - -6 708 -15 491 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter  - 1 032 40 

 
 
Note 4 Transaksjoner med nærstående parter 
Goodtech foretar i enkelte tilfeller kjøps- og salgstransaksjoner med nærstående parter som en del av normal 
forretningsdrift.  

Det er ikke gjennomført noen transaksjoner med nærstående parter i år.  
 
 
Note 5 Avskrivninger  
 
Avskrivninger (NOK 1.000) Q1 20 Q1 19 2019 
Avskrivninger varige driftsmidler 1 940 1 698 7 335 
Avskriving bruksrettseiendeler 3 807 3 098 13 688 
Avskrivninger immaterielle eiendeler 133 193 592 
Totalt  5 880 4 989 21 615 

 
 
Note 6 Effekter Leasing IFRS 16 mv 
 
Effekter IFRS 16 Leasing  (NOK 1.000) Q1 20 Q1 19 2019 
Effekt på EBITDA 3 726 3 205 13 472 
Effekt på Driftsresultat EBIT 73 107 436 
Effekt på Resultat før skatt -131 -83 -310 

 
Effektene fra IFRS 16 er inkludert i rapportert resultat. 
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Note 7 Skattekostnad 
Den effektive skattesatsen påvirkes av ulike skattesatser i Norge, Sverige og Finland og skatt tilknyttet 
konsernposter som har norsk skattesats. 
 
Konsernet har skattemessig fremførbart underskudd på NOK 219 mill. ved utgangen av 2019, hvorav NOK 
168 mill. i Norge. 
 
 
Note 8 Spesifikasjon av driftsinntekter 

Informasjon om driftsinntekter og geografisk områder; 
 
Driftsinntekter (NOK 1.000) Q1 20 Q1 19 2019 
Varesalg 4 826 5 294 16 112 
Anleggskontrakter 52 379 50 293 203 541 
Tjenesteyting 60 215 60 524 228 075 
Andre inntekter 172 196 1 740 
Sum Driftsinntekter 117 592 116 307 449 468 

    
Driftsinntekter (NOK 1.000) Q1 20 Q1 19 2019 
Hjemstat/Norge 74 138 80 857 282 704 
Sverige 27 615 18 791 98 671 
Øvrig utland 15 839 16 659 68 143 
Sum Driftsinntekter 117 592 116 307 449 468 

    
Anleggsmidler (NOK 1.000) Q1 20 Q1 19 2019 
Hjemstat/Norge 31 593 36 546 42 621 
Sverige 15 002 15 621 6 917 
Åland (Finland) 42 401 17 097 36 782 
Sum Anleggsmidler 88 996 65 264 86 320 

 
Anleggsmidler består av varige driftsmidler, bruksrettseiendeler og andre finansielle anleggsmidler presentert i balanseoppstillingen. 
 
 
Note 9 Hendelser etter balansedagen 
Som følge av Covid-19 pandemien har myndighetene i Norge, Sverige og Finland innført ulike tiltakspakker 
for næringslivet. Utsatt betalingsfrist for offentlige avgifter i Norge og Sverige, og utsatt avdragsbetaling på lån 
i Sverige og på Åland, bidrar positivt til konsernets likviditetssituasjon på kort sikt. Kompensasjonsordningen 
som er innført i Norge for uunngåelige faste kostnader ved tap av omsetning i mars, april og mai, forventes å 
kunne gi en kompensasjon på ca. NOK 0,5 mill. for mars. Forventet kompensasjon er ikke hensyntatt i 
regnskapet for 1. kvartal.  
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Note 10 Aksjeforhold  
Selskapets aksjekapital består av 22.876.146 aksjer pålydende NOK 2 til sammen kr 45.752.292 pr 
31.03.2020.  
 
Goodtech eier etter dette 261.575 egne aksjer (1,14%) ved utgangen av 1. kvartal.  
 
20 største aksjonærer pr 31.03.2020  
Navn Antall aksjer  Andel %  

Grieg Kapital AS            2 109 189               9,22  

Holmen Industri AS            2 072 476               9,06  

Westhawk AS            1 751 797               7,66  

Fram Realinvest AS            1 449 948               6,34  

Intertrade Shipping AS            1 050 000               4,59  

Sundt AS            1 017 397               4,45  

Magnus Tvenge            1 000 000               4,37  

MP Pensjon PK               674 000               2,95  

Verdane Capital VI K/S               609 182               2,66  

Storhaugen Invest AS               551 523               2,41  

Mikla Invest AS               500 000               2,19  

Verdane Capital 2019 D AB               485 933               2,12  

Part Invest AS               477 498               2,09  

Haustkollholmen AS               460 340               2,01  

Remis AS               400 000               1,75  

Nordnet Bank AB (nom.)               373 241               1,63  

Raymond Harland               350 000               1,53  

Trollhaug Invest AS               320 000               1,40  

FM Holding AS               306 400               1,34  

Skandinaviska Enskilda Banken AB               300 000               1,31  

Totalt 20 største aksjonærer       16 258 924          71,07  

Totalt antall aksjer       22 876 146        100,00  
 
 
Oppdatert oversikt over selskapets 20 største aksjonærer er tilgjengelig på selskapets hjemmesider 
https://www.goodtech.no/nb-NO/investor/  
  

https://www.goodtech.no/nb-NO/investor/
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Alternative måltall / prestasjonsmål (APM) 
Goodtech presenterer noen alternative måltall/prestasjonsmål i delårsrapporten, som et supplement til 
finansregnskapet som er utarbeidet ihht IFRS. Slike måltall er ofte brukt av analytikere, investorer og andre 
interessenter, og formålet er gi å bedre innsikt i selskapets drift, finansiering og fremtidsutsikter.   
 
Prestasjonsmål: 
EBITDA og EBIT er begreper som vanligvis benyttes av analytikere og investorer.   
 
EBITDA: Er forkortelse for «earnings before interest, taxes, depreciation and amortization», og tilsvarer 
driftsresultat før av- og nedskrivninger i årsrapporten.   
 
EBIT: Er forkortelse for «earnings before interest and taxes», og tilsvarer driftsresultat i årsrapporten.  
 
EBITDA margin er brukt for å sammenligne relative resultat mellom perioder. EBITDA margin er beregnet 
som EBITDA/Driftsinntekter. 
 
Ordrereserve: 
Ordrereserven er presentert som alternativt prestasjonsmål, da den indikerer selskapets inntekter og drift i 
fremtiden. 
 
Representerer estimert verdi av gjenstående arbeid på inngåtte kontrakter. 
 
Ordreinngang: 
Ordreinngang er presentert som alternativt prestasjonsmål da det indikterer selskapets inntekter og drift i 
fremtiden.   
 
Ordreinngang er beregnet som endring i ordrereserve tillagt omsetning i perioden, og er estimert verdi av nye 
kontrakter, endringsmeldinger og bestillinger både for anleggskontrakter og løpende salg i perioden.   
 
Finansielle måltall: 
Alternative måltall for finansiering og egenkapital er presentert da de er indikatorer på selskapets evne til å 
oppnå finansiering og betjene sin gjeld.  
 
Netto rentebærende gjeld: Kontanter og kontantekvivalenter fratrukket rentebærende gjeld.  
 
Egenkapitalgrad: Sum egenkapital / Sum eiendeler.  
 
 


