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Guideline Geo AB (publ.) 
Delårsrapport för januari – september 2014  

Starkt tredje kvartal med kraftig ökning av både försäljning och resultat. 

Tredje kvartalet 2014 (juli – september) 

 Intäkterna uppgick till 34,5 (27,8) MSEK  

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,3 (0,1) MSEK 

 Rörelsemarginalen uppgick till 15,3% (0,4%). 

 Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 (0,5) MSEK  

 Resultatet per aktie uppgick till 0,56 (0,06) SEK 

 Periodens kassaflöde uppgick till 0,3 (0,9) MSEK, varav återköp av  

      egna aktier -0,6 MSEK 

 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,4 (17,6) MSEK  

 Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2014 till 130,5 (131,6) MSEK 

vilket motsvarar en soliditet på 82,3% (82,3%) 

Kommentar tredje kvartalet 2014 

Årets tredje kvartal är företagets starkaste någonsin både vad avser omsättning och 

rörelseresultat. Detta delvis tack vare att två större leveranser av MALÅ radarsystem har 

gjorts till en nyckelkund i Asien samt framgångsrik projektförsäljning till en strategisk 

kund i Uganda. Därtill visar även de underliggande affärerna av standardsystem en ökning 

jämfört med föregående år. Som tidigare nämnts ska inte allt för stort fokus läggas på 

skillnader mellan enskilda kvartal då enskilda stororder kan medföra kraftiga svängningar 

mellan kvartalen. Bolaget upplever dock att de satsningar på sälj- och 

marknadsaktiviteter som genomförts under första nio månaderna har genererat ett ökat 

intresse för bolagets produkter som också manifesterats i ökad affärersvolym. 

De senast lanserade nya produkterna MALÅ Easy Locator HDR, MALÅ Easy Locator HDR 

Pro och MALÅ Ground Explorer är efterfrågade och uppvisar fortsatt god 

försäljningsutveckling, främst på den nordamerikanska marknaden.  

Inga nya utvecklingsprojekt har initierats eller startats under tredje kvartalet. Ett fortsatt 

produktutvecklingsarbete pågår i syfte att ytterligare stärka Guideline Geos 

produkterbjudanden. 

Under tredje kvartalet har ett visions- och strategiprojekt initierats i syfte att identifiera 

den organisation, de kompetenser och de processer som behöver etableras för att kunna 
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realisera Guideline Geos tillväxtmål. Planen är att de resultat som kommer ut av projektet 

ska beslutas och huvudsakligen kunna genomföras under fjärde kvartalet 2014. 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2014 

 Bolaget har erhållit en strategiskt viktig order från en mineral- och energimyndighet i 

Uganda på cirka 2 MSEK 

 Bolaget har erhållit en order på ett tiotal MALÅ ProEx system till Asien på cirka 2 

MSEK. Systemen ska användas för att lokalisera och kartlägga anomalier i mark och 

konstruktioner, som kan utgöra risker för trafik på vägar, broar och i tunnlar samt för 

energinät. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Guideline Geo AB:s styrelse har utsett Kjell Husby till ny verkställande direktör. Jonas 

Moberg har i samråd med styrelsen beslutat att övergå i en ny roll som vice 

verkställande direktör med ansvar för marknad och försäljning samt strategisk 

affärsutveckling. Styrelsen har vidare beslutat att utse Peter Lindgren till styrelsens 

ordförande fram till den extra bolagsstämman. 

 Johanna Kindahl Malmsjö tillträder i november en ny befattning som Product Market & 

Development Director med helhetsansvar för Guideline Geos erbjudanden till 

marknaden omfattande produktledning och produktutveckling. Product Market & 

Development Director rapporterar till koncernchef och ingår i koncernledningen. 

 Bolaget har meddelat att man i kvartal fyra reserverar för kostnader i samband med 

genomgripande organisationsförändringar i syfte att slutföra omställningen till en 

marknadsorienterad och kundfokuserad verksamhet. I dagsläget bedöms 

reservationen vara i storleksordningen 5,5 MSEK. 

 Den extra bolagsstämman som genomfördes tisdag den 4 november beslutade att 

välja Jonas Moberg till ordinarie styrelseledamot. Därtill valdes Peter Lindgren till 

styrelseordförande. Kjell Husby har i samband med detta avgått ur styrelsen. 

Intäkter och resultat tredje kvartalet 2014 

Under tredje kvartalet 2014 uppgick koncernens intäkter till 34,5 (27,8) MSEK. Intäkterna 

ökade med 6,7 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

Förbättringen i det operativa resultatet (EBIT) uppgick till 5,2 MSEK jämfört med 

motsvarande kvartal föregående år och förklaras dels av de högre intäkterna och den 

förbättrade bruttovinsten, dels av lägre personalkostnader jämfört med samma period 

föregående år.  

Koncernens resultatandel från intresseföretaget Second Square uppgår till -0,4 (0,6) 

MSEK. Förändringen förklaras i huvudsak av lägre licensintäkter. Resultatandelen 

redovisas som en övrig rörelsekostnad under 2014. Under år 2013 har den då positiva 
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resultatandelen redovisats som en övrig rörelseintäkt, se även not 9 i Årsredovisningen 

2013. 

Resultatet efter skatt uppgick till 4,2 (0,5) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie 

på 0,56 (0,06) SEK. 

Första nio månaderna 2014 (januari – september) 

 Intäkterna uppgick till 85,2 (91,9) MSEK  

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,0 (8,2) MSEK 

 Rörelsemarginalen uppgick till 3,5% (9,0%) 

 Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 (6,7) MSEK  

 Resultatet per aktie uppgick till 0,22 (0,88) SEK 

 Kassaflödet uppgick till -2,1 (-3,6) MSEK,  

varav utdelning -2,3 MSEK och återköp av egna aktier -1,8 MSEK 

Kommentar första nio månaderna 2014 

Sett utifrån ett helårsperspektiv genomför bolaget normalt några större affärer, vilka 

medför att intäkterna kan variera kraftigt mellan kvartalen. De första nio månaderna 

föregående år påverkades positivt av två större enskilda order på totalt ca 16 MSEK. 

Under årets första nio månader har en större leverans av MALÅ radarsystem på totalt 4,8 

MSEK genomförts till en nyckelkund i Asien. 

Bolaget har under året haft en tillväxt i den underliggande affären och dessutom noterat 

en ökad efterfrågan på helhetslösningar. Efter att under senare år framgångsrikt 

genomfört ett antal större affärer har det blivit uppenbart att bolaget behöver stärka sina 

resurser för att möta den ökade efterfrågan och att ta tillvara dessa möjligheter.   

Väsentliga händelser under första nio månaderna 2014 

Utöver vad som redovisats för tredje kvartalet har följande väsentliga händelser 

rapporterats: 

 En global produktlansering av ett nytt markradarsystem MALÅ Ground Explorer har 

genomförts. Systemet kan genom bolagets egenutvecklade HDR teknologi leverera 

bättre upplösning och bättre penetration än konkurrerande system på marknaden. 

 Bolaget har erhållit en order omfattande MALÅ markradar från en nyckelkund i Asien. 

Systemet skall användas för vägmätning. Kunden har under flera år växt på 

marknaden och utökar nu på nytt sin vagnpark. 

 MALÅ Easy Locator Pro har lanserats globalt. Produkten används för att lokalisera 

nedgrävd infrastruktur.  
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 Bolaget har erhållit en order på markradarutrustning till ett större indiskt 

infrastrukturprojekt. Den initiala beställningen omfattar ett antal MALÅ Easy Locator 

HDR samt utbildningstjänster.  

 Den 2 juni 2014 återupptogs programmet för återköp av egna aktier. Målsättningen är 

att uppnå den tidigare beslutade nivån om förvärv av totalt 200 000 egna aktier. 

 Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning med 30 öre per 

aktie. Utdelningen skickades till aktieägarna genom Euroclear den 11 juni 2014. 

 Den tidigare Marknads- och försäljningsdirektören har lämnat bolaget. 

Intäkter och resultat januari till september 2014 

Under perioden januari till september 2014 uppgick koncernens intäkter till 85,2 (91,9) 

MSEK. Intäkterna minskade med 6,7 MSEK jämfört med motsvarande period föregående 

år. Under perioden har en större enskild order på totalt 4,8 MSEK levererats. Detta kan 

jämföras med motsvarande period föregående år som påverkades positivt av två enskilda 

order på totalt ca 16 MSEK. 

Försämringen av det operativa resultatet (EBIT) på 5,2 MSEK jämfört med motsvarande 

period föregående år förklaras i huvudsak av de lägre intäkterna. Till viss del 

kompenseras den försämrade bruttovinsten av att de operativa kostnaderna och att 

personalkostnaderna är lägre än för motsvarande period föregående. 

Koncernens resultatandel från intresseföretaget Second Square har belastat 

rörelseresultatet med -1,5 (0,6) MSEK.  

Resultatet efter skatt uppgick till 1,7 (6,6) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på  

0,22 (0,88) SEK. 

Finansiell ställning och kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under tredje kvartalet positivt och 

uppgick till 2,2 (5,2) MSEK. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till 0,3 (0,9) 

MSEK och det förklaras av återköp av egna aktier -0,6 MSEK, amorteringar -0,4 MSEK och 

investeringar i främst produktutveckling -0,9 MSEK.   

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under de första nio månaderna positiv 

och uppgick till 6,5 (6,9) MSEK. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -2,1  

(-3,6) MSEK och det förklaras av utdelning till aktieägare -2,2 MSEK, återköp av egna 

aktier -1,8 MSEK, amorteringar -1,1 (-5,1) MSEK och investeringar i främst 

produktutveckling -3,4 (-5,4) MSEK.   

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2014 till 130,5 (131,6) MSEK 

vilket motsvarar en soliditet på 82,3% (82,3%).  

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,4 (17,6) MSEK. Outnyttjad checkkredit var 

vid rapportperiodens utgång 11,3 (11,3) MSEK. 
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Finansiering 

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid utgången av september 2014 till 7,5 (9,1) 

MSEK. 

Nettoinvesteringar 

Under perioden januari till september 2014 har nettoinvesteringar gjorts med -1,9 (-0,1) 

MSEK.  

För närvarande pågår inga större investeringsprojekt med produktutveckling, vilket gjort 

att avskrivningarna av de balanserade kostnaderna för produktutveckling är 1,0 MSEK 

högre än genomförda investeringar under perioden.  

Personal 

I koncernen fanns 65 (68) anställda vid periodens slut.  

Optionsprogram 

Det fanns vid rapportperiodens utgång inga utestående optionsprogram. 

Aktien 

Det totala antalet aktier per den 30 september 2014 uppgick till 7 505 179 stycken och 

det nominella värdet per aktie är 1,00 kronor.  

Vid utgången av september 2013 uppgick antalet aktier till 75 051 792 stycken. 

Förändringen är hänförbar till den omvända split (1:10) som genomfördes i november 

2013. För mer information, se Årsredovisningen 2013. 

För att göra nyckeltalen i tabellen ”Data per aktie” mer jämförbara så har antalet aktier i 

jämförelseperioden justerats med faktorn 10 för att neutralisera effekten från den 

genomförda omvända spliten (1:10). 

Bolagets styrelse har beslutat att, med bemyndigande från Årsstämman 2014, återuppta 

det återköpsprogram av egna aktier som inleddes 24 mars 2014. Programmet 

återupptogs måndagen den 2 juni med målsättningen att uppnå den tidigare beslutade 

nivån om totalt 200 000 egna aktier, d v s att längst intill årsstämman 2015 förvärva 

ytterligare maximalt 135 260 aktier i bolaget i tillägg de 64 740 aktier som återköptes 

under det första återköpsprogrammet. 

Per den 30 september 2014 innehade Guideline Geo AB (publ) totalt 167 402 egna aktier 

motsvarande 2,23% av det totala antalet aktier. Snittkursen vid bolagets förvärv av egna 

aktier är 10,74 kronor per aktie. Börskursen var den 30 september 9,90 kronor per aktie. 
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Transaktioner med närstående  

Under första nio månaderna 2014 har följande transaktioner med närstående gjorts inom 

Guideline Geo-koncernen:   

 Styrelseordförande Kjell Husby har sedan den 1 september varit engagerad som 

arbetande styrelseordförande. Under denna period har han erhållit ett extra arvode på 

totalt 120 TSEK exklusive förmånsbil. 

 Styrelseledamot Torleif Dahlin, har via bolaget Terraohm Instrument AB utfört 

konsulttjänster, utöver styrelsearvode, till en sammanlagd kostnad av 239 TSEK. 

 Styrelseledamot Peter Lindgren har via bolaget Lindgren Partners Scandinavia AB 

utfört konsulttjänster, utöver styrelsearvodet, till en sammanlagd kostnad av 48 TSEK. 

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor. 

Revision och granskning 

Denna rapport har varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer, se 

bilagd Granskningsrapport. 

Risker 

Trots att världsekonomins utveckling är osäker bedöms utsikterna som goda för 

koncernens produkter och tjänster. En förstärkning av EUR och USD har en positiv effekt 

på Guideline Geos omsättning och lönsamhet.  

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

Årsredovisningen för 2013 som finns att hämta på koncernens hemsida 

www.guidelinegeo.com. 

Redovisningsprinciper 

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 

2014 har inte haft någon effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. 

Jämförelseperioden första nio månaderna 2013 

Jämförelseperioden första nio månaderna 2013 redovisas i enlighet med de principer och 

klassificeringar som tillämpades i Årsredovisningen för 2013.  

file:///C:/Users/jm/Desktop/GL_Q3/www.guidelinegeo.com
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Moderbolaget 

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

Under perioden januari till september 2014 uppgick moderbolagets intäkter till 4,8 (0,5) 

MSEK och rörelseresultat till -3,0 (-8,4) MSEK. 

Intäkterna har under perioden ökat med 4,3 MSEK jämfört med motsvarande period 

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

koncernen. 

Antalet anställda i moderbolaget var 1 (4) personer vid utgången av perioden.  

Guideline Geo koncernen i korthet 

Guideline Geo AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför helhetslösningar för att 

identifiera objekt, strukturer och föroreningar under mark, undersöka olika geologier 

samt se förändringar i mark och konstruktioner över tid. Koncernen har egen verksamhet 

i Europa, Nordamerika samt Asien och samarbetar med ett antal partners runt om i 

världen.  

Verksamheten är fokuserad på tre prioriterade marknadsområden med stark global 

tillväxt:  

 System för undersökningar vid nyetablering och underhåll av infrastruktur  

 System för undersökningar av miljörisker och geologiska risker  

 System för kartläggning och undersökning av vattenförekomster  

Gudieline Geo arbetar med ledande teknologier och innovativa lösningar under de 

välkända och etablerade varumärkena ABEM och MALÅ. Bolaget är även delägare i Second 

Square AB som är verksamt inom optimering av bergborrning.  

Guideline Geo är noterat på NGM Equity. 

  



 
Pressmeddelande             Stockholm, 5 november 2014 

_________________________________________________________________________________________________ 

Guideline Geo AB (publ), org.nr. 556606-1155                Delårsrapport januari – september 2014 8 

Kommande rapporttillfällen 

 Delårsrapport för perioden januari – september 2014 lämnas den 5 november 2014 

 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 lämnas den 6 februari 2015 (OBS: 

detta datum är flyttat från den 9 februari) 

 Delårsrapport för perioden januari – mars 2015 lämnas den 5 maj 2015 

 Årsstämma hålls den 27 maj 2015 enligt separat kallelse som publiceras senast 24 

april 2015 

 Delårsrapport för perioden januari – juni 2015 lämnas den 25 augusti 2015 

 Delårsrapport för perioden januari – september 2015 lämnas den 6 november 2015 

 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015 lämnas den 9 februari 2016 
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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 5 november 2014 klockan 08:15. 

 

Stockholm den 4 november 2014 

 

 

Peter Lindgren    Olle Grinder 

Styrelsens ordförande    Ledamot 

 

 

Torleif Dahlin    Jonas Moberg 

Ledamot     Vice VD & Ledamot 

 

 

Jonny Falk     Lars Mikaelsson 

Ledamot      Ledamot 

Arbetstagarrepresentant    Arbetstagarrepresentant 

 

 

 

Kjell Husby      

Verkställande direktör      

    

 

För ytterligare information kontakta: 

Kjell Husby, VD, Guideline Geo AB (publ) 

Telefon: 08-557 613 00 

E-post: info@guidelinegeo.com 

  

mailto:info@guidelinegeo.com
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Revisors rapport över översiktlig granskning  

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Guideline Geo AB (publ) för perioden 1 
januari till 30 september 2014. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt 
ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. 
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga 
för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som 
skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en 
översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 4 november 2014 

Grant Thornton Sweden AB 

 
Per Fridolin 

Auktoriserad revisor 
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Koncernresultaträkning

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 3 2014 Kv 3 2013 Sep 2014 Sep 2013 2013

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 33 309 24 271 81 374 84 915 115 460

Övriga rörelseintäkter 1 161 3 577 3 822 7 003 8 602

Summa intäkter 34 470 27 848 85 196 91 918 124 062

Rörelsens kostnader

Förändring i lager av färdiga produkter och

produkter i arbete -238 422 -350 -535 -288

Råmaterial och förbrukningsmaterial -12 894 -10 517 -31 120 -32 513 -44 811

Övriga externa kostnader -4 796 -5 353 -13 821 -14 593 -20 044

Personalkostnader -9 187 -10 435 -30 106 -30 936 -42 608

Av- och nedskrivningar materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -1 686 -1 854 -5 292 -5 106 -7 134

Övriga rörelsekostnader -388 0 -1 494 0 0

Summa kostnader -29 189 -27 737 -82 183 -83 683 -114 885

Rörelseresultat 5 281 111 3 013 8 235 9 177

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter -12 1 45 6 9

Finansiella kostnader 167 -120 -408 -466 -564

Resultat efter finansiella poster 5 436 -8 2 650 7 775 8 622

Skatt -1 210 472 -996 -1 198 -1 484

PERIODENS RESULTAT    4 226 464 1 654 6 577 7 138

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 4 226 464 1 654 6 577 7 138

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT    4 226 464 1 654 6 577 7 138

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st* 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,56 0,06 0,22 0,88 0,95

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 4 226 464 1 654 6 577 7 138

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet

    Omräkningsdifferenser 414 -109 678 63 109

Övrigt totalresultat netto efter skatt 414 -109 678 63 109

Periodens totalresultat 4 640 355 2 332 6 640 7 247

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 4 640 355 2 332 6 640 7 247

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0

PERIODENS TOTALRESULTAT    4 640 355 2 332 6 640 7 247

Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,62 0,05 0,31 0,88 0,97

3 månader

* September 2013 har justerats med fak torn 10 för att neutralisera effek ten från den genomförda

omvända spliten (1:10)  i nov 2013, se även not 22 i ÅR 2013.

9 månader
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Koncernbalansräkning

30 Sep 30 Sep 31 dec

(Belopp i kSEK) 2014 2013 2013

Tillgångar

Goodwill 51 750 51 750 51 750

Övriga Immateriella anläggningsillgångar 19 041 20 213 20 033

Materiella anläggningstillgångar 20 513 21 431 21 377

Andelar i intresseföretag 1 521 2 948 3 011

Uppskjutna skattefordringar 8 272 9 069 8 764

Varulager mm 19 744 19 978 18 574

Kortfristiga fordringar    23 277 16 916 23 934

Kassa och Bank 14 412 17 561 16 370

Summa tillgångar 158 530 159 866 163 813

Eget kapital och skulder

Eget kapital 130 534 131 644 132 251

Avsättningar 0 0 0

Långfristiga skulder - räntebärande 6 016 7 996 7 124

Kortfristiga skulder - räntebärande 1 480 1 080 1 482

Långfristiga skulder - ej räntebärande 250 250 250

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 20 250 18 896 22 706

Summa eget kapital och skulder 158 530 159 866 163 813

Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

Förändring i eget kapital för koncernen

Helår

(Belopp i kSEK) Sep 2014 Sep 2013 2013

Ingående balans 132 251 125 004 125 004

Periodens resultat 1 654 6 577 7 138

Omräkningsdifferenser 678 63 109

Periodens totalresultat 2 332 6 640 7 247

Lämnad utdelning -2 252 0 0

Återköp av egna aktier -1 797 0 0

Utgående balans 130 534 131 644 132 251

9 månader
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Kassaflödesanalys för koncernen

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 3 2014 Kv 3 2013 Sep 2014 Sep 2013 2013

Den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 7 170 1 273 9 454 12 428 13 170

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital -4 969 3 966 -2 969 -5 509 -7 288

Kassaflödet från den löpande verksamheten 2 201 5 239 6 485 6 919 5 882

Kassaflödet från investeringsverksamheten -903 -2 096 -3 436 -5 436 -7 231

Kassaflödet från finansieringsverksamheten -370 -2 213 -1 110 -5 111 -3 888

Utdelning till aktieägare 0 0 -2 252 0 0

Återköp egna aktier -585 0 -1 797 0 0

Periodens kassaflöde 343 930 -2 110 -3 628 -5 237

Likvida medel vid periodens början 13 815 16 721 16 370 25 991 25 991

Effekt av förändrad redovisningsprincip 0 0 0 -4 760 -4 760

Justerade likvida medel vid periodens början 13 815 16 721 16 370 21 231 21 231

Kursdifferens i likvida medel 254 -90 152 -42 376

Periodens förändring i likvida medel 343 930 -2 110 -3 628 -5 237

Likvida medel vid periodens slut 14 412 17 561 14 412 17 561 16 370

3 månader 9 månader
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Nyckeltal för koncernen

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 3 2014 Kv 3 2013 Sep 2014 Sep 2013 2013

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, kSEK 34 470 27 848 85 196 91 918 124 062

Rörelsemarginal % 15,3% 0,4% 3,5% 9,0% 7,4%

Vinstmarginal % 12,3% 1,7% 1,9% 7,2% 5,8%

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % 7,9%

Avkastning på sysselsatt kapital % 6,6%

Avkastning på Eget Kapital % 5,5%

Kapitalstruktur

Operativt kapital, kSEK 122 097 120 211 121 476

Sysselsatt kapital, kSEK 138 030 140 720 140 857

Eget Kapital, kSEK 130 534 131 644 132 251

Balansomslutning, kSEK 158 530 159 866 163 813

Räntebärande skuld, kSEK 7 496 9 076 8 606

Skuldsättningsgrad, ggr 0,06 0,07 0,07

Räntetäckningsgrad, ggr 7 18 16,3

Andel riskbärande kapital, % N/A N/A N/A

Soliditet, % 82,3% 82,3% 80,7%

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, kSEK -505 584 -992 1 392 1 212

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, kSEK -278 -342 -864 -1 508 -1 562

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 65 68 63

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut (st)* 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Antal utestående aktier efter utspädning (st)* 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)* 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,22 0,88 0,95

Eget kapital per aktie (SEK)* 17,39 17,54 17,62

Kurs per aktie, kr 9,90 16,50 13,00

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

Totalt aktiekapital, kr 7 505 179 7 505 179 7 505 179

3 månader 9 månader

* September 2013 har justerats med fak torn 10 för att neutralisera effek ten från den genomförda

omvända spliten (1:10)  i nov 2013, se även not 22 i ÅR 2013.
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Moderbolagets resultaträkning

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 3 2014 Kv 3 2013 Sep 2014 Sep 2013 2013

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 466 0 4 331 0 12 000

Övriga rörelseintäkter 135 141 436 496 640

Summa intäkter 1 601 141 4 767 496 12 640

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 261 -1 101 -3 745 -3 390 -5 335

Personalkostnader -978 -1 885 -4 001 -5 521 -7 837

Avskrivningar -4 -4 -13 -13 -17

Summa kostnader -2 243 -2 990 -7 759 -8 924 -13 189

Rörelseresultat -642 -2 849 -2 992 -8 428 -549

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 79 1 83 3 4

Finansiella kostnader -38 0 -40 0 0

Resultat efter finansiella poster -601 -2 848 -2 949 -8 425 -545

Skatt 132 1 854 649 1 854 106

PERIODENS RESULTAT -469 -994 -2 300 -6 571 -439

Moderbolagets balansräkning

30 Sep 30 Sep 31 dec

(Belopp i kSEK) 2014 2013 2013

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 34 52 47

Aktier i dotterbolag 106 641 106 641 106 641

Uppskjutna skattefordringar 6 121 9 182 5 472

Kortfristiga fordringar    11 519 1 729 20 840

Kassa och Bank 2 265 147 330

Summa tillgångar 126 580 117 751 133 330

Eget kapital och skulder

Eget kapital 119 195 112 454 125 544

Avsättningar 0 0 0

Långfristiga skulder - räntebärande 0 0 0

Kortfristiga skulder - räntebärande 0 0 0

Långfristiga skulder - ej räntebärande 250 250 250

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 7 135 5 047 7 536

Summa eget kapital och skulder 126 580 117 751 133 330

9 månader

Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

3 månader

För redovisade rapportperioder överensstämmer moderbolagets resultat efter skatt med

totalresultatet varför någon separat rapport över totalresultatet ej presenteras.
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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.

Nyckeltal 

 

  


