Styrets årsberetning 2020
Greenstat AS ble i 2015 stiftet med det formål å utvikle, drive og eie prosjekter knyttet til
bærekraftig energi og teknologi, herunder prosjekter som understøtter overgangen fra fossil
til fornybar energiproduksjon og forbruk. Greenstat deltar og investerer i selskaper som
bidrar til formålet.
Hovedfokuset de første årene har vært på utvikling av prosjekter, definisjon av
satsingsområder og etablering av en kompetent og handlekraftig organisasjon. Videre har vi
brukt mye tid og krefter på å posisjonere Greenstat sentralt i forhold til fremvoksende
grønne markeder.
Selskapet med sine datterselskaper utvikler prosjekter innen hydrogen, industrivind og
solenergi. Flere av prosjektene er godt modne og utvikles i tilknyttede selskap som Greenstat
AS har eierandeler i. Eksempelvis Glomfjord AS, Meraker AS, Viken hydrogen AS, H2 Marine
AS, Hydrogen Viking AS og Green Yacht AS. Greenstat utvikler også konseptet Greenstation
som er Greenstat sitt eget konsept for grønne energistasjoner for el og hydrogenbiler.
Konseptet vil også utvides til å dekke EL/H2 til tungtransport. En pilotstasjon bygges nå på
Straume utenfor Bergen. Denne stasjonen skal stå ferdig sommeren 2021. Selskapet satser
nasjonalt, men har også globale ambisjoner. En satsing i Asia, nærmere bestemt i India, er
kommet langt det siste året og har gitt flere konkrete prosjektmuligheter.
Det er satt opp en organisasjonsstruktur med datterselskap for å håndtere de ulike
satsingene. Strukturen er fleksibel, skalerbar og tilrettelagt for å hente kapital i selskaper og
prosjekter på ulike nivå.
Ansatte
Pr. 31.12.2020 hadde Greenstat konsernet 17 ansatte. 13 heltidsansatt, 4 deltidsansatte og 2
innleide ressurser.
Konsernet er forventet å vokse raskt i den kommende perioden, og hittil i 2021 har selskapet
økt antall ansatte med 7 heltidsansatte. Det er rekruttert daglig leder til Greenstat Asia AS og
til Greensight AS. Head of Investor Relations startet i april, og det er rekruttert 4 nye
ressurser med tung prosjektkompetanse innen hydrogen og fornybar energi.
4 av de 13 heltidsansatte per 31.12.2020 er kvinner. 2 av de 7 nylig rekrutterte er kvinner.
Konsernet jobber for å fremme likestilling og vil ta hensyn til dette i kommende
rekrutteringer.
Personal- og arbeidsmiljø
Konsernet hadde i 2020 et sykefravær på 0,75%. Dette er all hovedsak sykefravær som følge
av planlagt helsemessig behandling.
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De ansatte i jobber selvstendig og styrer i stor grad egen kalender. Greenstat som selskap og
konsern har stort fokus på at ansatte skal ha gode og tilrettelagte arbeidsforhold, gitt også
den spesielle situasjonen som var i 2020. De ansatte har, gjennom koronatiden hvor det har
vært mye bruk av hjemmekontor, blitt oppfordret og støttet i å gjøre ulike helsefremmende
tiltak.
Diskriminering
Diskrimineringsloven har som formål fremme likestilling, sikre like muligheter og retter og å
hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonalt opphav, avstamning, hudfarge, språk,
religion og livssyn. Konsernet møter lovens formål innen vår virksomhet gjennom
likebehandling i forbindelse med rekruttering, lønns og arbeidsvilkår, forfremmelse,
mulighet for utvikling og vern mot trakassering.
Forurensing av ytre miljø
Det ligger i kjernen av Greenstat sin forretningsmodell å bidra til å redusere påvirkning på
ytre miljø. I tillegg har alle ansatte i sine kontrakter at de plikter å være forbilder med tanke
på påvirkning av ytre miljø. Konsernet er miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Klimapartnere
i Vestland og Agder.
Økonomi
Omsetningen for Greenstat AS var 2,3 millioner kroner i 2020. For konsernet totalt så var
omsetningen på 6,6 millioner kroner.
Årsresultatet for morselskapet var i 2020 på kr. 18,9 millioner kroner.
Årsresultatet for konsernet var på kr. 19,4 millioner kroner.
Netto endring i kontantstrøm for morselskapet og konsernet er positiv med hhv. 28,1 og
30,7 millioner kroner.
Ved starten av året 2020 hadde morselskapet og konsernet en kontantbeholdning på hhv.
9,1 og 10,7 millioner kroner. Beholdning per 31.12.20 var hhv. 37,3 og 41,4 millioner kroner.
De samlede investeringene utgjorde i 2020 kr. 7,4 millioner kroner. Disse investeringene er
gjort fra morselskapet.
Gjeld: Hverken selskapet eller konsernet har tatt på seg vesentlige gjeldsforpliktelser.
Med bakgrunn i det ovennevnte vurderes morselskapet og konsernets finansielle stilling som
tilfredsstillende.
Soliditeten for morselskapet og konsernet per 31.12.2020 er hhv. 96% og 91%.
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Selskapet har gjennom 2020 og videre inn i 2021 sett en økt interesse fra potensielle
aksjonærer for å investere i selskapet, og tilgangen på kapital vurderes som svært god også
framover.
Greenstat AS og konsernet som helhet er eksponert for risiko på ulike område, spesielt
markedsrisiko. Vi er avhengig av at markedet og andre rammevilkår for fornybar
energiproduksjon er til stede for at virksomheten skal kunne drive verdiskapning i dette
forretningsområdet.
Årsresultatet i Greenstat AS blir foreslått disponert på følgende måte:
Årets underskudd på 19,4 millioner kroner dekkes av annen egenkapital.
Styret mener årsregnskapet gir et riktig bilde av eiendeler, gjeld, finansielle stilling og
resultat.
Covid 19
I mars 2020 lukket Norge, og verden ned, noe som gjorde at vi måtte tilpasse
arbeidsrutinene våre med stor grad av hjemmekontor og begrensede mulighet for reiser.
Heldigvis ser vi at Greenstat var godt posisjonert med tanke på den krevende situasjonen vi
har vært gjennom, og fortsatt står oppe i. Gjennom flere år har vi opparbeidet oss et stort
nettverk og sterke samarbeidspartnere som vi samhandler godt med, også gjennom digitale
samhandlingsløsninger. Våre prosjekter er langsiktige og kan videreutvikles selv med strenge
koronarestriksjoner. Og, ikke minst, vi har kompetente og tilpasningsdyktige ansatte som
virkelig har stått på og gjort en strålende jobb i en krevende tid.
Vurdering om fortsatt drift
J.f. regnskapsloven § 33a er det konkludert med at forutsetningene er tilstede for fortsatt
drift. Konsernet er i en god finansiell posisjon med tanke på likviditet og soliditet. Årets
underskudd må ses på som en investering i framtidige prosjekter og framtidig inntjening.
Fremtidsutsikter
Virksomheten utvikler mange spennende prosjekter og opplever stadig at nye muligheter
åpner seg. Vi har ambisjoner om sterk global vekst fram mot 2030 og er godt i rute. Vi har
blant annet skaffet oss en unik posisjon innenfor Indias fremvoksende hydrogenøkonomi og
identifisert mange kommersielle muligheter.
At vi leverer på våre målsetninger og ambisjoner får vi også bekreftet gjennom Aker Clean
Hydrogen (ACH) sin inntreden i selskapet. At en solid aktør som ACH ønsker å investere i  og
samarbeide med Greenstat, anses å være en viktig finansiell milepæl og en solid
anerkjennelse av vår kompetanse og posisjon.
Basert på aktiviteter gjennomført i 2020, og så langt i 2021, mener vi at Greenstat har et
solid fundament for videre vekst.
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