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Guideline Geo AB (publ) - Bokslutskommuniké 2013  

Stark utveckling under kvartal 4Stark utveckling under kvartal 4Stark utveckling under kvartal 4Stark utveckling under kvartal 4    och helåretoch helåretoch helåretoch helåret    2013201320132013....    

FjärdeFjärdeFjärdeFjärde    kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet 2013 2013 2013 2013 ((((oktoberoktoberoktoberoktober    ––––    decemberdecemberdecemberdecember))))    

• Intäkterna uppgick till 32,1 (30,4) MSEK  

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,6 (0,4) MSEK 

• Rörelsemarginalen uppgick till 1,8% (1,3%). 

• Resultatet efter skatt uppgick till 0,4 (12,6) MSEK.  

• Resultatet per aktie uppgick till 0,01 (0,17) SEK. 

Resultatkommentarer fjärde kvartalet 2013Resultatkommentarer fjärde kvartalet 2013Resultatkommentarer fjärde kvartalet 2013Resultatkommentarer fjärde kvartalet 2013    

Intäkterna ökade med 1,7 MSEK, motsvarande 5,5% jämfört med kvartal 4 2012, Främst 

tack vare en god försäljning under kvartalet inom produktområdet Resistivitet och 

seismik. I intäkterna kvartal 4 2012 ingick Second Squares1 omsättning med totalt 1,3 

MSEK.  Intäktsökningen med Second Squares intäkter exkluderade uppgår till 3,0 MSEK 

vilket motsvarar en ökning med 10,3% jämfört med kvartal 4 2012. 

I samband med årsbokslutet för helåret 2013 har kostnader tagits för nedskrivning av 

inkurans i lager, ökade reserveringar för garantier och royalties samt en kostnad för 

koncernens årsredovisning 2013. Därtill har en kostnad för avskrivning på byggnad 

tagits, se även nedan. Dessa kostnader av engångskaraktär har påverkat rörelseresultatet 

i kvartal 4 med drygt 2,0 MSEK. 

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,2 MSEK jämfört med kvartal 4 2012. 

Rörelsemarginalen förbättrades med 0,5% jämfört med kvartal 4 2012.  

Periodens resultat försämrades med 12,2 MSEK jämfört med kvartal 4 2012. I resultatet 

för jämförelseperioden ingår en positiv skatteintäkt om 12,3 MSEK som kommer från den 

aktivering av koncernens samtliga skattemässiga underskottsavdrag om 60,2 MSEK som 

styrelsen beslutade om föregående år. Kvartalets skattekostnad på 0,1 MSEK är i 

huvudsak hänförbar till förändring av koncernens uppskjutna skattefordran. Om man 

exkluderar ovanstående engångseffekt i kvartal 4 2012 så har periodens resultat 

förbättrats med 0,1 MSEK.  

                                                

 

1 Från och med 1 januari 2013 redovisar koncernen sin andel i intressebolaget Second Square AB (före detta SPC 

Technology AB) enligt kapitalandelsmetoden. 
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Koncernens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till 2,1 MSEK under 

kvartal 4 2013. Det är en förbättring med 2,0 MSEK jämfört med kvartal 4 2012. 

Förvärvsbalansen avseende förvärvet av MALÅ-koncernen år 2008 har rättats i 

årsbokslutet för 2013. Tidigare redovisad goodwill på 62,4 MSEK har minskats med 10,7 

MSEK och istället har posten övervärde i fastighet ökat med 12,3 MSEK samt posten 

uppskjuten skattefordran minskat med 2,7 MSEK.  Rättelsen har även påverkat eget 

kapital negativt med 1,1 MSEK. Denna rättelse har medfört en kostnad för avskrivning på 

byggnad under kvartal 4 med 0,5 MSEK. 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013    

• En riktad bearbetning mot Latinamerika har gett nya beställningar till ett ordervärde 

om 2 MSEK och omfattar system för resistivitetsmätning med ABEM Terrameter LS. 

Sammantaget har koncernen under året erhållit beställningar från den 

latinamerikanska marknaden inom produktområdet resistivitet till ett värde av 4 MSEK     

• I oktober månad erhöll bolaget en order från en befintlig kund i Storbritannien på åtta 

GPR system. Ordern var en komplettering av den investering om trettiotvå system 

kunden gjorde i början på året. Dessutom tecknades ett service- och supportavtal för 

all levererad utrustning.    

• CFO lämnade bolaget i slutet på oktober. En tillförordnad CFO tillsattes i början av 

november och är kontrakterad för hela 2014.  

• I slutet på november erhöll Guideline beställningar på mätsystem för resistivitet, 

seismik samt utrustning för borrhålsmätning från myndigheter i Irak med ett samlat 

värde av 2,9 MSEK.  

• En sammanläggning av aktier 10:1 genomfördes under november och december 

2013.    

• Guideline Geo har valts till leverantör av ’The Polish Geological Institute’ (PGI). 
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Helåret 2013 (januari Helåret 2013 (januari Helåret 2013 (januari Helåret 2013 (januari ––––    december)december)december)december)    

• Intäkterna uppgick till 124,1 (114,9) MSEK 

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 9,2 (8,7) MSEK 

• Rörelsemarginalen uppgick till 7,4% (7,6%). 

• Resultatet efter skatt uppgick till 7,2 (19,9) MSEK.  

• Resultatet per aktie uppgick till 0,11 (0,27) SEK. 

• Avkastningen på sysselsatt kapital uppgår till 6,6% (7,1%). 

• Avkastningen på eget kapital uppgår till 5,5% (17,2%). 

Resultatkommentarer helåret 2013Resultatkommentarer helåret 2013Resultatkommentarer helåret 2013Resultatkommentarer helåret 2013    

Intäkterna ökade med 9,2 MSEK, motsvarande 8,0% jämfört med helåret 2012. Både 

produktområde markradar och produktområde resistivitet och seismik har haft en bra 

intäktsutveckling under året. I intäkterna helåret 2012 ingick Second Squares omsättning 

med totalt 5,1 MSEK1. Intäktsökningen med Second Squares intäkter exkluderade uppgår 

till 14,3 MSEK vilket motsvarar en ökning med 13,0% jämfört med helåret 2012. 

Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,4 MSEK, motsvarande 5,0% jämfört med helåret 

2012. Rörelsemarginalen försvagades med 0,2% jämfört med helåret 2012 

Årets skattekostnad på 1,5 MSEK är i huvudsak hänförbar till förändring av koncernens 

uppskjutna skattefordran.  

Koncernens kassaflöde från den operativa verksamheten uppgick till 12,8 MSEK under 

helåret 2013. Det är en förbättring med 1,1 MSEK jämfört med helåret 2012. 

Väsentliga händelser under helåret 2013Väsentliga händelser under helåret 2013Väsentliga händelser under helåret 2013Väsentliga händelser under helåret 2013    

Utöver de nämnda väsentliga händelserna under fjärde kvartalet har följande skett under 

2013: 

• Moderbolaget har ändrat firma till Guideline Geo AB (publ). Förkortningen för aktien 

på NGM Equity är GGEO. 

• Stämman har beslutat om en sammanläggning av aktier 10:1. 

• Resultatet har påverkats positivt av två större enskilda order på närmare 7 MSEK 

respektive 10 MSEK i januari 2013. Båda är levererade och betalda. 

• I mars 2013 erhölls en strategisk order till en indisk myndighet om 4 MSEK. 

• Jonas Moberg har utsetts till VD. 

• Som Marknads- och Försäljningsdirektör tillika vice VD har Magnus Jonsson 

rekryterats under året. 
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• Bolagsstämman valde i maj 2013 Per Fridolin från Grant Thornton till ny revisor för 

Guideline Geo koncernen. 

• Från och med 1 januari 2013 redovisar koncernen sin andel i intressebolaget Second 

Square AB (före detta SPC Technology AB) enligt kapitalandelsmetoden. 

• Försäljningsorganisationen har stärkts under den senare delen av 2013. 

Väsentliga händelser efter periodens utgångVäsentliga händelser efter periodens utgångVäsentliga händelser efter periodens utgångVäsentliga händelser efter periodens utgång    

• Datum för publicering av årsredovisningen har flyttats fram. Se sidan 8 under 

’Kommande rapporttillfällen’. 

• Datum för årsstämman har flyttats fram. Se sidan 8 under ’Kommande 

rapporttillfällen’. 

Guideline GeoGuideline GeoGuideline GeoGuideline Geo----koncernen i korthetkoncernen i korthetkoncernen i korthetkoncernen i korthet    

Guideline Geo AB (publ), (”Guideline”) är världsledande inom området geoteknologi. 

Koncernen utvecklar och marknadsför helhetslösningar inom tre områden med globalt 

starkt tillväxt; 

• Kartläggning och undersökning av vattenförekomster. 

• Undersökning av miljö- och geologiska risker. 

• Undersökningar vid nyetablering och underhåll av infrastruktur. 

Guideline Geo AB (publ) aktie är noterad på NGM Equity. I koncernen ingår dotterbolagen 

MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande 

globala varumärken. Intressebolaget Second Square AB, tidigare SPC Technology, är 

verksamt inom optimering av bergborrning och ägs till 50,1% av Guideline AB.  

Verksamhetens utvecklingVerksamhetens utvecklingVerksamhetens utvecklingVerksamhetens utveckling    

AffärsutvecklingAffärsutvecklingAffärsutvecklingAffärsutveckling    

Förutsättningarna har under året förbättrats för en effektiv marknadsanalys och 

marknadsbearbetning genom en stärkt försäljnings- och marknadsorganisation som 

fokuserar på de prioriterade marknadsområdena. 

Genom att bygga vidare på ett nätverk av starka lokala och strategiska partners kan 

Guideline växa på en global marknad. Detta är den affärsmodell som gett störst 

framgång. Arbetssätt, lösningar och erbjudanden kommersialiseras för att kunna 

erbjudas till nya partners på nya marknader. 

För att bättre kunna bearbeta en global expertmarknad har ett separat säljteam etablerats 

med fokus på slutkundsbearbetning och direktförsäljning. Dessutom är ett team för 

försäljning av större applikationslösningar/projekt inom grundvattenkartläggning under 

uppbyggnad. 
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Produktutveckling Produktutveckling Produktutveckling Produktutveckling     

Under året har flera större utvecklingsprojekt slutförts och koncernen har nu mycket 

starka och konkurrenskraftiga produkterbjudanden. 

Ett exempel är ’MALÅ Easy Locator HDR’, den första produkten med ny och egenutvecklad 

HDR-teknologi (High Dynamic Range). ’MALÅ Easy Locator HDR’ har på kort tid utvecklats 

till en av koncernen bäst säljande produkter. Under nästa år kommer flera produkter med 

HDR-teknologi att introduceras. 

Som resultat av ett strategiskt samarbete med Aarhus Universitet i Danmark har ’ABEM 

WalkTEM’ utvecklats för mätningar med TEM metoden. Produkten stärker koncernens 

position inom applikationerna grundvattenkartläggning och mineralprospektering. 

Systemet har under perioden färdigställts och kompletterats med en unik programvara för 

tolkning och presentation av mätresultat. 

Utveckling av nya teknologier och produkter samt produktionsomställningar har under 

2013 inneburit betydande investeringar och kostnader. Innovativa och konkurrenskraftiga 

teknologier och produkter är nödvändiga för att koncernen ska kunna utvecklas och 

behålla sin ställning som en global och marknadsledande aktör. Då stora delar av 

koncernens produktportfölj har genomgått ett generationsskifte förväntas denna typ av 

kostnader kunna återgå till en lägre nivå. 

Framtida utvecklingFramtida utvecklingFramtida utvecklingFramtida utveckling    

Efter ett framgångsrikt genomfört omstrukturerings- och rationaliseringsarbete under 

2012/2013 står koncernen stark med en god finansiell ställning och en konkurrenskraftig 

produktportfölj. Detta ger Guideline Geo resurser och möjligheter att, under god 

lönsamhet, vidareutvecklas inom de globala strategiska områden som identifierats. 

Investeringar i marknad, produktutveckling och personal har skapat förutsättningar för 

framtida tillväxt inom de strategiska marknaderna. Dessa investeringar har redan nu givit 

resultat genom en ökad efterfrågan inom flera produktområden. 

Guideline kommer under 2014 att etablera starkare partners som satsar resurser på lokal 

utveckling.  Konkurrenskraften för dessa partners förstärks genom ett närmare samarbete 

med Guideline och ett ökat tjänsteinnehåll till exempel utökade garantivillkor, lokal 

service och underhåll samt utbildning. 

De applikationslösningar som utvecklas och levereras kan paketeras så att de är möjligt 

att driva och utveckla fler affärer av samma typ. 

PersonalPersonalPersonalPersonal    

I koncernen finns 68 (61) anställda.  
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IntäkterIntäkterIntäkterIntäkter    och och och och resultatresultatresultatresultat    

Under fjärde kvartalet 2013 uppgick koncernens intäkter till 32,1 (30,4) MSEK och 

rörelseresultat till 0,6 (0,4) MSEK. 

Intäkterna har under fjärde kvartalet ökat med 1,7 MSEK jämfört med motsvarande period 

föregående år.  

Under räkenskapsåret 2013 uppgick koncernens intäkter till 124,1 (114,9) MSEK och 

rörelseresultatet uppgick till 9,2 (8,7) MSEK.  

Intäkterna har under 2013 ökat med 9,2 MSEK jämfört med föregående år.  

Resultatet efter skatt för 2013 har försämrats med 12,8 MSEK jämfört med föregående år. 

Nettoomsättningen i koncernen på 115,5 MSEK under 2013 har genererats till 71% från 

produktområdet markradar och till 29% från produktområdet resistivitet och seismik. 

Finansiell ställning och kassaflödeFinansiell ställning och kassaflödeFinansiell ställning och kassaflödeFinansiell ställning och kassaflöde    

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2013 till 132,3 (126,1) MSEK 

vilket motsvarar en soliditet på 80,7 % (76,2 %). En rättelse av förvärvsbalansen avseende 

förvärvet av MALÅ-koncernen år 2008 har gjorts i årsbokslutet för 2013. Tidigare 

redovisad goodwill på 62,4 MSEK har minskats med 10,7 MSEK och istället har posten 

övervärde i fastighet ökat med 12,3 MSEK samt posten uppskjuten skattefordran minskat 

med 2,7 MSEK. Denna rättelse har påverkat eget kapital negativt med 1,1 MSEK. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för kvartal 

4 uppgick till 2,1 (0,1) MSEK och under helåret till 12,8 (11,7) MSEK. Årets positiva 

kassaflöde har används för investeringar på 6,8 (10,3) MSEK i främst produktutveckling. 

Därtill har amorteringar av finansiella skulder gjorts med 3,9 (2,3) MSEK. 

Kassaflödet från förändringar i rörelsekapitalet har varit negativt under kvartal 4 med 1,8 

MSEK samt under helåret med 7,3 MSEK. Detta främst på grund av ökade 

rörelsefordringar under årets sista månader. 

Det totala kassaflödet för kvartal 4 uppgick till -1,6 (2,7) MSEK och för helåret till -5,2 

(5,7) MSEK. 

Likvida medel var vid årets slut 16,4 MSEK och per utgången av föregående år 26,0 MSEK. 

Likvida medel var vid periodens slut justerade med -4,8 MSEK till följd av ändrade 

redovisningsprinciper av intressebolaget Second Square AB. 

Outnyttjad checkkredit var vid rapportperiodens utgång 11,3 (10,4) MSEK. 
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InvesteringarInvesteringarInvesteringarInvesteringar    

Under kvartal 4 har nettoinvesteringar gjorts till -0,8 (4,2) MSEK. Totala 

nettoinvesteringar under helåret uppgår till 0,2 (10,3) MSEK. Merparten av investeringarna 

är i immateriella anläggningstillgångar som följd av balanserade kostnader för 

produktutveckling.  

FinansieringFinansieringFinansieringFinansiering    

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid utgången av 2013 till 8,6 MSEK och jämfört 

med 12,5 MSEK per utgången av föregående år. 

OptionsprogramOptionsprogramOptionsprogramOptionsprogram    

Det fanns vid rapportperiodens utgång inga utestående optionsprogram. 

Antal utestående aktierAntal utestående aktierAntal utestående aktierAntal utestående aktier    

Det totala antalet aktier per den 31 december 2013 uppgår till 7 505 179 stycken efter 

genomförd sammanslagning av aktier. 

Den sammanläggning av aktier som årsstämman i Guideline Geo AB (publ) beslutade om 

den 29 maj 2013 har genomförts under november och december 2013. Till följd av 

sammanläggningen, varigenom tio befintliga aktier sammanlades till en aktie, har antalet 

aktier minskat med 67 546 613 st. 

Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående Transaktioner med närstående     

Under årets första nio månader 2013 har följande transaktioner med närstående gjorts 

inom Guideline Geo-koncernen:   

• Styrelseledamot Torleif Dahlin har utfört tjänster, utöver styrelsearvode, till en 

sammanlagd kostnad av 461 kSEK. 

• Styrelseordförande Kjell Husby har utfört tjänster, utöver styrelsearvodet, till en 

sammanlagd kostnad av 141 kSEK. 

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor. 

RiskerRiskerRiskerRisker    

Trots att världsekonomins utveckling är osäker bedöms utsikterna som goda för 

koncernens produkter och tjänster. Försvagning av EUR och USD har en negativ effekt på 

Guideline Geos omsättning och lönsamhet. 

De olika risker som finns rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt i 

årsredovisningen för 2012 som finns att hämta på koncernens hemsida 

www.guidelinegeo.com. 
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ModerbolagetModerbolagetModerbolagetModerbolaget    

Verksamheten i Guideline Geo AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen.  

Under fjärde kvartalet 2013 uppgick moderbolagets intäkter till 10,5 (0,6) MSEK och 

rörelseresultat till 6,2 (-5,9) MSEK. 

Intäkterna har under fjärde kvartalet ökat med 9,8 MSEK jämfört med motsvarande period 

föregående år. Intäktsökningen är relaterad till fakturerad ”Management Fee” inom 

koncernen. 

Under räkenskapsåret 2013 uppgick moderbolagets intäkter till 12,6 (4,2) MSEK och 

rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-10,8) MSEK.  

Antalet anställda i moderbolaget är 2 (3) personer vid utgången av året.  

RedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciperRedovisningsprinciper    

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och enligt 

RFR 1, kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar ÅRL och 

RFR 2. Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget 

överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes 

vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. 

Nya eller reviderade IFRS standarder eller IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 

2013 har inte haft någon effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. 

Effekt av äEffekt av äEffekt av äEffekt av ändrad redovisningsprincip avseende Second Squarendrad redovisningsprincip avseende Second Squarendrad redovisningsprincip avseende Second Squarendrad redovisningsprincip avseende Second Square    

Från och med 1 januari 2013 redovisar koncernen sin andel om 50,1% i intressebolaget 

Second Square AB (före detta SPC Technology AB) enligt kapitalandelsmetoden.   

Ett joint venture är en ekonomisk verksamhet som drivs av två eller fler parter vars 

samarbete är avtalsreglerat och där avtalet innebär att dessa parter har ett gemensamt 

bestämmande inflytande över verksamheten. Efter en översyn av avtalet mellan Guideline 

AB och New Street Capital LLP har det konstaterats att nuvarande aktieägaravtal inte 

uppfyller kraven för att kunna redovisa samarbetet som ett Joint Venture. Ägarandelen i 

Second Square AB ska utifrån redovisningspraxis klassificeras som ett intressebolag och 

konsolideras enligt kapitalandelsmetoden.     
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Kommande rapporttillfällenKommande rapporttillfällenKommande rapporttillfällenKommande rapporttillfällen    

• Årsredovisningen 2013 hålls tillgänglig på bolagets hemsida den 25 april 2014 

• Delårsrapport för perioden januari – mars 2014 lämnas den 8 maj 2014 

• Årsstämma hålls den 27 maj 2014 enligt separat kallelse 

• Delårsrapport för perioden januari – juni 2014 lämnas den 26 augusti 2014 

• Delårsrapport för perioden januari – december 2014 lämnas den 5 november 2014 

• Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 lämnas den 9 februari 2015 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 

översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i 

koncernen står inför. 

Informationen är sådan som Guideline Geo AB (publ), skall offentliggöra enligt lagen om 

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2014 klockan 08:15. 

 

 

Stockholm den 7 februari 2014 

 

 

Kjell Husby     Olle Grinder 

Styrelsens ordförande    Ledamot 

 

 

Torleif Dahlin    Peter Lindgren 

Ledamot     Ledamot 

 

 

Kjell Lidén     Lars Mikaelsson 

Ledamot      Ledamot 

Arbetstagarrepresentant    Arbetstagarrepresentant 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Jonas Moberg, VD, Guideline Geo AB (publ) 
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KoncernresultaträkningKoncernresultaträkningKoncernresultaträkningKoncernresultaträkning

(Belopp i kSEK) Kv 4 2013 Kv 4 2012 2013 2012

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 28 614 28 062 115 460 110 800

Övriga rörelseintäkter 3 484 2 358 8 602 4 066

Summa intäkter 32 098 30 420 124 062 114 866

Rörelsens kostnader

Förändring i lager av färdiga produkter och

produkter i arbete 260 -389 -288 -3 144

Råmaterial och förbrukningsmaterial -12 466 -10 779 -44 811 -39 139

Övriga externa kostnader -5 995 -1 839 -20 044 -11 913

Personalkostnader -10 925 -15 779 -42 608 -47 336
Av- och nedskrivningar materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -2 406 -1 242 -7 134 -4 594

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0

Summa kostnader -31 532 -30 028 -114 885 -106 126

Rörelseresultat 566 392 9 177 8 740

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0

Finansiella intäkter 3 34 9 423

Finansiella kostnader -98 -149 -564 -819

Resultat efter finansiella poster 471 277 8 622 8 344

Skatt -92 12 321 -1 484 11 572

PERIODENS RESULTAT    379 12 598 7 138 19 916

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 379 12 598 7 138 19 916

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT    379 12 598 7 138 19 916

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,01 0,17 0,11 0,27

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 46 103 244 75 051 792 67 649 423 75 051 792

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 379 12 598 7 138 19 916

Poster som kommer att omklassificeras till  resultatet

    Omräkningsdifferenser 186 496 109 184

Övrigt totalresultat netto efter skatt 186 496 109 184

Periodens totalresultat 565 13 094 7 247 20 100

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 565 13 094 7 247 20 100

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0

PERIODENS TOTALRESULTAT    565 13 094 7 247 20 100

Tre månader Helår
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KoncernbalansräkningKoncernbalansräkningKoncernbalansräkningKoncernbalansräkning

(Belopp i kSEK) 2013 2012

Tillgångar

Goodw ill 51 750 62 417

Övriga Immateriella anläggningsillgångar 20 033 18 821

Materiella anläggningstillgångar 21 377 10 645

Finansiella anläggningstillgångar 3 011 0

Uppskjutna skattefordringar 8 764 13 098

Varulager mm 18 574 19 655

Kortfristiga fordringar    23 934 14 895

Kassa och Bank 16 370 25 991

Summa tillgångar 163 813 165 522

Eget kapital och skulder

Eget kapital 132 251 126 083

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder - räntebärande 7 124 6 773

Kortfristiga skulder - räntebärande 1 482 5 721

Långfristiga skulder - ej räntebärande 250 1 943

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 22 706 25 002

Summa eget kapital och skulder 163 813 165 522

Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

31 dec

Förändring i eget kapital för koncernenFörändring i eget kapital för koncernenFörändring i eget kapital för koncernenFörändring i eget kapital för koncernen

(Belopp i kSEK) Kv 4 2013 Kv 4 2012 2013 2012

Ingående balans 132 765 112 989 126 083 105 983

Rättelse förvärvsbalans 

ack. avskrivningar övervärde i fastighet -1 079 -1 079

Periodens resultat 379 12 598 7 138 19 916

Omräkningsdifferenser 186 496 109 184

Periodens totalresultat 565 13 094 7 247 20 100

Utgående balans 132 251 126 083 132 251 126 083

HelårTre månader
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Kassaflödesanalys för koncernenKassaflödesanalys för koncernenKassaflödesanalys för koncernenKassaflödesanalys för koncernen

(Belopp i kSEK) Kv 4 2013 Kv 4 2012 2013 2012

Den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 2 062 127 12 769 11 659

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital -1 791 5 431 -7 288 6 655

Kassaflödet från den löpande verksamheten 271 5 558 5 481 18 314

Kassaflödet från investeringsverksamheten -1 379 -4 157 -6 830 -10 339

Kassaflödet från f inansieringsverksamheten -471 1 338 -3 888 -2 268

Periodens kassaflöde -1 579 2 739 -5 237 5 707

Likvida medel vid periodens början 17 531 23 238 25 991 20 371

Effekt av förändrad redovisningsprincip -4 760

Justerade likvida medel vid periodens början 17 531 23 238 21 231 20 371

Kursdifferens i likvida medel 418 14 376 -87

Periodens förändring i likvida medel -1 579 2 739 -5 237 5 707

Likvida medel vid periodens slut 16 370 25 991 16 370 25 991

Tre månader Helår
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Nyckeltal för koncernenNyckeltal för koncernenNyckeltal för koncernenNyckeltal för koncernen

(Belopp i kSEK) Kv 4 2013 Kv 4 2012 2013 2012

M arginaler

Summa rörelsens intäkter, kSEK 32 098 30 420 124 062 114 866

Rörelsemarginal % 1,8% 1,3% 7,4% 7,6%

Vinstmarginal % 1,5% 0,9% 6,9% 7,3%

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % 7,8% 8,1%

Avkastning på sysselsatt kapital % 6,6% 7,1%

Avkastning på Eget Kapital % 5,5% 17,2%

Kapitalstruktur

Operativt kapital, kSEK 121 476 112 586

Sysselsatt kapital, kSEK 140 857 138 577

Eget Kapital, kSEK 132 251 126 083

Balansomslutning, kSEK 163 813 165 522

Räntebärande skuld, kSEK 8 606 12 494

Skuldsättningsgrad, ggr 0,07 0,10

Räntetäckningsgrad, ggr 16 11

Soliditet, % 80,7% 76,2%

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, kSEK -771 2 685 1 212 8 569

Rättelse i materiella tillgångar, kSEK 11 789 0 11 789 0

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, kSEK -17 1 471 -1 057 1 769

M edarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 68 61

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut, st 7 505 179 75 051 792

Antal utestående aktier efter utspädning, st 7 505 179 75 051 792

Genomsnittligt antal aktier, st 46 103 244 75 051 792 67 649 423 75 051 792

Resultat per aktie, kr    0,01 0,17 0,11 0,27

Eget kapital per aktie, kr 17,62 1,68

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 17,62 1,68

Kurs per aktie, kr 13,00 0,72

Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr 1,00 0,10

Totalt aktiekapital, kr 7 505 179 7 505 179

Tre månader Helår
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SegmentsrapporteringSegmentsrapporteringSegmentsrapporteringSegmentsrapportering

(Belopp i kSEK) Kv 4 2013 Kv 4 2012 2013 2012

Rörelsens intäkter

Markradar 21 483 21 976 89 431 76 821

Resistivitet och Seismik 10 407 5 719 31 672 31 273

Ofördelat 208 2 725 2 959 6 772

Koncernen 32 098 30 420 124 062 114 866

Lönsamhetsmått (EBIT)

Markradar 4 358 4 764 19 169 13 969

Resistivitet och Seismik 857 115 1 080 4 109

Ofördelat -4 649 -4 487 -11 072 -9 338

Rörelseresultat 566 392 9 177 8 740

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0

Finansiella intäkter 3 34 9 423

Finansiella kostnader -98 -149 -564 -819

Resultat efter finansiella poster 471 277 8 622 8 344

Totala tillgångar

Markradar 113 257 107 540

Resistivitet och Seismik 44 083 36 649

Ofördelat 6 473 21 333

Koncernen 163 813 165 522

Kassaflöde

Markradar -4 110 -952 -6 227 3 301

Resistivitet och Seismik 1 212 3 268 1 271 181

Ofördelat 1 319 423 -281 2 225

Koncernen -1 579 2 739 -5 237 5 707

Tre månader Helår
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Moderbolagets resultaträkningModerbolagets resultaträkningModerbolagets resultaträkningModerbolagets resultaträkning

(Belopp i kSEK) Kv 4 2013 Kv 4 2012 2013 2012

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 0 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 10 451 643 12 640 4 206

Summa intäkter 10 451 643 12 640 4 206

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 945 -887 -5 335 -3 369

Personalkostnader -2 317 -5 652 -7 837 -11 626

Avskrivningar -4 -4 -17 -17

Summa kostnader -4 266 -6 543 -13 189 -15 012

Rörelseresultat 6 185 -5 900 -549 -10 806

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 0 9 272 0 -35 610

Finansiella intäkter 1 1 4 10

Finansiella kostnader 0 0 0 -21

Resultat efter finansiella poster 6 186 3 373 -545 -46 427

Skatt -1 747 6 273 106 6 274

PERIODENS RESULTAT 4 439 9 646 -439 -40 153

Moderbolagets balansräkningModerbolagets balansräkningModerbolagets balansräkningModerbolagets balansräkning

(Belopp i kSEK) 2013 2012

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 47 65

Aktier i dotterbolag 106 641 108 334

Uppskjutna skattefordringar 5 472 7 328

Kortfristiga fordringar    24 664 12 497

Kassa och Bank 330 835

Summa tillgångar 137 154 129 059

Eget kapital och skulder

Eget kapital 125 544 119 025

Avsättningar 0 0

Långfristiga skulder - räntebärande 0 0

Kortfristiga skulder - räntebärande 0 0

Långfristiga skulder - ej räntebärande 250 1 943

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 11 360 8 091

Summa eget kapital och skulder 137 154 129 059

För redovisade rapportperioder  överensstämmer moderbolagets resultat efter skatt med totalresultatet

varför någon separat rapport över totalresultatet ej presenteras.

Tre månader Helår

Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

31 dec
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Marginaler Eget kapital, kSEK

Rörelsemarginal, % Eget kapital vid periodens slut. 

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Räntebärande skuld, kSEK

Vinstmarginal, % Räntebärande skuld vid periodens slut.

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Soliditet, %

Räntabilitet Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

Avkastning på operativt kapital, %

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Genomsnittligt operativt kapital beräknas som ingående plus

utgående operativt kapital dividerat med två. Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella  anläggningstillg. kSEK

Avkastning på sysselsatt kapital, %
Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar

minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av

genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt

kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt

kapital dividerat med två.

Medarbetare

Avkastning på eget kapital, % Antal anställda, st

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus

utgående eget kapital dividerat med två.

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens

slut.

Kapitalstruktur Data per aktie

Operativt kapital, kSEK Antal aktier, st

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder,

avsättningar, likvida medel och finansiella tillgångar. Antal utestående aktier vid periodens slut.

Sysselsatt kapital, kSEK Genomsnittligt antal aktier, st

Balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder

och avsättningar. Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Andel riskbärande kapital Resultat per aktie, SEK

Redovisat eget kapital plus latent skatteskuld dividerat med

balansomslutningen

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier

för perioden.

Räntetäckningsgrad Eget kapital per aktie, SEK

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader

dividerat med finansiella kostnader.

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid

periodens slut.

Skuldsättningsgrad P/E-tal, ggr

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital Aktiekurs per 31/12 dividerat med resultat per aktie.

NyckeltalNyckeltalNyckeltalNyckeltal    

 

  


