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Innledning:
Tallene som rapporteres er foreløpige.
Som beskrevet i årsrapporten for 2016, endret GSGroup regnskapsprinsipp for inntektsføring
og 2017 er det første året med gjennomgående endret bokføring.
De vesentligste endringene er at abonnementsinntekter inntektsføres med lik andel over
hele kontraktsperioden, og ikke med en relativt sett større andel i starten av kontraktsperioden som ved tidligere prinsipp.
Videre blir inntekt ved lisenssalg periodisert over avtaleperioden, og ikke inntektsført ved
kontraktsinngåelse som var det gjeldende prinsipp frem til 31.12.16.
Selskapet har i 2017 iverksatt flere større utviklingsprosjekter.
Regnskapsåret 2017 viser en høyere omsetningen enn for samme periode i fjor, noe som er i
tråd med de vekstforventningene som lå til grunn ved årets start.
Omsetningen i 2017 er estimert til MNOK 193 mot MNOK 178 i 2016, noe som tilsvarer en
økning på MNOK 15 (8,5 %).
EBITDA i 2017 er estimert til å bli MNOK 24. Dette sammenlignet med MNOK 13 i 2016.
Det tilsvarer en EBITDA margin for konsernet på 12,5 % mot 7,3 % i fjor.
Resultat før skatt estimeres til et overskudd på MNOK 8,6 mot et underskudd på MNOK 3,7
for 2016.
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Kommentarer til driften:
Driften for 2017 har vært tilfredsstillende.

Salg:
Det har vært god markedsaktivitet i halvåret, noe som gir god ordreinngang inn i 2018.

Fremtidsutsikter:
Det har vært jobbet med restrukturering og gjennomført flere viktige initiativ i GSGroup.
Dette vil være med på å støtte oppunder videre lønnsom vekst.
Selskapet ser videre at vi har en god miks av produkter og løsninger som er konkurransedyktig i GSGroups geografiske nedslagsfelt.
Styret i GSGroup uttrykker at de er godt fornøyd med selskapets utvikling i 2017.

Sandefjord, 31.01.2018
Espen Virik Ranvik
CEO
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