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Vatten 22

Miljö 18

Mineral 25

 Highlights 2015

JANUARI 

• Mats Lundin anställs 

som CFO och Jonny 

Falk utses till produk-

tionschef och till plats-

chef för för kontoret i 

Malå

MARS

• Bolaget vinner en strate-

gisk order från en tysk myn-

dighet till ett värde om  

3 MSEK avseende två 

fordonsburna MALÅ MIRA-

sensorer med GPS-position-

ering. Sensorerna ska an-

vändas för tredimensionella 

storskaliga mätningar för att 

lokalisera objekt i marken

OKTOBER 

• Daniel Nilsson och 

Kjell Husby väljs in i 

styrelsen vid den extra 

bolagsstämman

SEPTEMBER

• MALÅ MIRA markradar-

sensorer levereras till Kina 

och Sydkorea till ett värde  

av 6 MSEK. MALÅ MIRA 

markradarsensor användes 

bland annat vid den  

sensationella arkeologiska 

upptäckten av Super  

Stonehenge i England 2015

MAJ 

• Årsstämman beslutar i 

enlighet med styrelsens 

förslag om utdelning 

motsvarande 0,30 SEK 

per aktie

JUNI 

• Bolaget flyttar under juni 

in i mer ändamålsenliga 

lokaler i Sundbyberg

JULI  

• Guideline Geo vinner  

en order från Polens  

Geologiska Institut av- 

seende ABEM Terraloc Pro  

och ABEM WalkTEM om 

2,9 MSEK



VATTEN – kartläggning och undersökning  
av vattenförekomster

Bristen på rent vatten är ett globalt problem som 

påverkar miljö, människors hälsa och förutsättning-

arna för ett effektivt jordbruk. Det ställer höga krav 

på säkra och effektiva metoder för kartläggning och 

undersökning av grundvattentillgångar. Guideline 

Geos kompetens och teknologi skapar goda förut-

sättningar för att hitta långsiktigt hållbara vatten-

täkter. Genom ett utbrett samarbete med ledande 

experter inom området bidrar Guideline Geo till 

människors livskvalitet och till en bättre miljö för 

kommande generationer.

Marknadsområden
MILJÖ – undersökning av miljörisker  
och geologiska risker

När världens städer växer blir det ekonomiskt lön-

samt att återanvända mark som tidigare använts för 

olika typer av avfall. Det är initiativ som kan vara 

dyra och skapa hälso- och miljörisker eftersom doku-

mentationen av tidigare verksamhet ofta är bristfällig 

och åtgärderna kostsamma. Det finns också natur-

liga risker från exempelvis jordskred och vulkanisk 

aktivitet. Guideline Geo erbjuder flerdimensionell 

kartläggning av mark och geologi tillsammans med 

visualisering i grafiska modeller. Detta möjliggör att 

planerare och beslutsfattare kan erbjudas underlag 

som är vida överlägsna sådana som bygger uteslut-

ande på markprover.

DET HÄR ÄR GUIDELINE GEO

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD 

24% 33%

25%
Nordamerika

Asien och 
stillahavsregionen

Europa
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NETTOOMSÄTTNING 
kSEK

120 476
TILLVÄXT 

10%
RÖRELSERESULTAT 

kSEK

6 300
OPERATIVT KASSAFLÖDE  

kSEK

7 431

12%

Afrika och 
Mellanöstern

Latinamerika

6%
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Det här är Guideline Geo
Guideline Geo erbjuder integrerade 
hård – och mjukvarulösningar för 
kartläggning under markytan. Kon-
cernen arbetar inom fyra internatio-
nella marknadsområden:

• Infrastruktur – undersökning   
 vid nyetablering och underhåll av  
 befintlig infrastruktur
• Miljö – undersökning av miljö-  
 risker och geologiska risker
• Vatten – kartläggning och under- 
 sökning av vattenförekomster
• Mineral – effektiv prospektering

Guideline Geo besitter teknisk 
expertis och omfattande erfarenhet 
av markradar, geoelektriska och 
elektromagnetiska kartläggnings-
sensorer samt inom seismik. Genom 
ett kundnära arbetssätt tar bolaget 
fram innovativa lösningar. Guideline 
Geos aktie är noterad på NGM 

Equity i Stockholm. 

OPERATIVT KASSFLÖDE
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NYCKELTAL 2015 2014

Nettoomsättning, kSEK 120 476 109 880

EBITDA, kSEK 12 462 4 257

Rörelseresultat, kSEK 6 300 –2 765

Rörelsemarginal 4,8% –2,3%

Resultat efter skatt, kSEK 4 973 –3 147

Resultat per aktie, SEK 0,66 –0,42

Operativt kassaflöde, kSEK 7 431 8 586

Investering immateriella 
tillgångar, kSEK 4 947 3 715

Soliditet 80,7% 80,3%

Sysselsatt kapital, kSEK 130 797 132 733

Avkastning 
på sysselsatt kapital 4,8% –1,9%

INFRASTRUKTUR – undersökning vid nyetablering och underhåll  
av befintlig infrastruktur
Infrastruktur är ett omfattande område där stora investeringar görs i 

anläggningar vi använder dagligen. Till infrastruktur räknas bland  

annat vägar, järnvägar, elnät, telenät, internet, vatten- och av-

loppsnät, tunnlar, dammar, broar och fastigheter. En fungerande 

infrastruktur är nödvändig för att upprätthålla centrala samhällsfunk-

tioner och en störning kan få betydande konsekvenser. Därför krävs 

kontinuerliga investeringar inom både nybyggnad och underhåll. Till 

marknadsområdet Infrastruktur inkluderas även arkeologi med kart-

läggning av historisk infrastruktur, samt säkerhet som kriminalteknik, 

detektering av gömda objekt och lokalisering av skadade vid olyckor 

där strukturer rasat. Guideline Geo har en bred produktflora som  

effektivt kan användas inom infrastruktur, arkeologi och säkerhet, 

från förstudier, nyproduktion och detektering till löpande underhåll. 

MINERAL – effektiv prospektering
Globalt finns ett ökat behov av metaller 

och mineraler. I och med sjunkande 

priser på metaller ställs höga krav på 

kostnadseffektiva sätt att kartlägga 

befintliga fyndigheter för att utvärdera 

lönsamhet i fortsatt prospektering, 

eller att hitta nya fyndigheter som är 

ekonomiskt försvarbara att utvinna. 

Guideline Geo har flertalet metoder 

som är väl anpassade för att kunna 

kartlägga var fyndigheter finns, och 

även att med flerdimensionella mät-

ningar kunna volymbestämma storlek 

på mineralkroppar.

DET HÄR ÄR GUIDELINE GEO

EBITDA och EBITDA-MARGINAL
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VD HAR ORDET

Historik

1929  
ABEM köps tillbaka av de svenska 
grundarna. Företaget blir delägare i 
Swedish American Prospecting Co

1950-talet 
ABEM är största konsult-
företaget inom geofysik 
i Europa med cirka 300 
anställda

1960
ABEM förvärvas 
av Craelius/Atlas 
Copco

1982
SGU privatiseras och delas upp. En del blir 
myndigheten SGU och den andra delen blir 
Swedish Geological AB (SGAB) med cirka 
500 anställda

1987/88
Atlas Copco säljer ABEM till SGAB i 
Luleå som förenar det med sin geofy-
sikavdelning i det nya dotterbolaget 
ABEM GeoScience AB

1923  
ABEM – Aktiebolaget 
Elektrisk Malmletning 
grundas och säljs året 
därpå till USA

1937 
Sveriges Geologiska 
Undersökningar 
(SGU) etablerar 
kontor i Malå

Fragmenterad marknad
Vi är bland de främsta i världen på att utveckla sensorer för kart-

läggning av det som finns under markytan. Den marknad vi verkar 

på är mycket fragmenterad med en rad mindre aktörer som ofta 

är avknoppade forskningsprojekt från universitet och högskolor. 

Det är bolag som ofta verkar lokalt i en mindre region, är helt 

produktorienterade och saknar global försäljnings- och marknads-

organisation. 

Kapacitet och förmåga för tillväxt
Vid kartläggning under markytan är det en stor fördel att kunna 

kombinera olika teknologier. Guideline Geo har själva utvecklat 

eller genom samarbeten och förvärv säkerställt att bolaget har alla 

teknologier och metoder som behövs för en effektiv och kvalitativ 

kartläggning under markytan. Det bygger på stora teknisk värden 

som utvecklats och implementerats i våra applikationer under vår 

drygt 90-åriga historia. Med egen produktion i Malå i norra

Sverige, säkerställer vi också kvaliteten i våra lösningar. Vi har 

som enda aktör en global räckvidd med en egen försäljningsorga-

nisation tillsammans med ett omfattande nätverk av distributörer. 

Det är en rad faktorer som skapar en kritisk massa för tillväxt 

tillsammans med betydande konkurrensfördelar i förhållande till 

mindre aktörer.

Tillsammans med den fragmenterade marknaden där en rad 

aktörer saknar förutsättningar och kapacitet för tillväxt kan det 

skapas tillfällen för såväl kompletterande förvärv med syfte att fylla 

teknologiluckor som förvärv för att bygga upp verksamheten inom 

mjukvara för visualisering och tolkning av mätdata. Samtidigt inklu-

derar vår strategiska plan en fortsatt organisk tillväxt.

Revolution under markytan
Genom exempelvis Google Earth har redan en revolution skett inom 

kartläggning ovan markytan. Med sensorer som optiska instrument 

Guideline Geo utvecklades väl under 2015 med 
en rekordförsäljning och ett ökat resultat. Vi 
är mycket väl positionerade med starka varu-
märken och världsledande sensorer och det är 
med stor tillförsikt vi nu breddar erbjudandet 
och börjar implementera tolknings- och visual-
iseringsmjukvara till våra produktplattformar.

Goda förutsättningar 
för värdeutveckling



7GUIDELINE GEO ÅRSREDOVISNING 2015 – FÖRETAGSPRESENTATION

VD HAR ORDET

2007
Guideline Technology AB 
förvärvar MALÅ GeoScience

2004
ABEM avyttras till 
svenska CodeRight AB

1997
MALÅ GeoScience 
USA Inc etableras

1992
ABEM förvärvas av norska 
Dyno Industries AS

1994
De anställda i divisionen MALÅ 
i företaget ABEM GeoScience AB 
köper divisionen och bildar 
MALÅ GeoScience AB

2013
Koncernen konsolideras 
under namnet Guideline Geo AB

2011
Guideline Technology 
förvärvar ABEM till  
koncernen

och laser kartläggs det som finns över markytan och åskådliggörs 

genom mjukvara i ett gränssnitt som användaren enkelt kan tolka. 

Sensorerna för att samla in data har funnits sedan länge, men 

med de senaste årens möjligheter att hantera mycket stora data-

mängder kan allt nu visualiseras i gränssnitt som alla kan tolka och 

förstå utan specialistkunskaper.

Guideline Geos teknologi kartlägger redan idag framgångsrikt 

vad som finns under markytan. På samma sätt som Google Earth 

har revolutionerat kartläggningen över markytan kommer vi att 

förändra förutsättningarna för hur även det som är under markytan 

kan visualiseras, tillhandahållas och tolkas på ett enkelt sätt. Vid 

kartläggning under markytan genereras större datamängder än vid 

kartläggning ovan markytan varför det krävs ännu mer avancerad 

mjukvara för att tolka och visualisera informationen.

Expansion av värdekedjan
Revolutionen fortsätter under mark och det är Guideline Geo som 

kommer att driva den. Vi har redan marknadens mest sofistike-

rade sensorer. Nästa steg och utmaning är att använda den stora 

datamängden till meningsfull information för slutkunden. Genom 

att visualisera våra mätdata med stöd av avancerad mjukvara kom-

mer vi att kunna öppna för betydande kommersiella möjligheter 

och tillämpningar. Den smarta visualiseringen och tolkningen av 

mätdata kommer att ge organisationer, företag och myndigheter 

tillgång till beslutsunderlag som är lätta att förstå och använda i 

deras dagliga verksamheter. Med vår hjälp kommer de att kunna 

undvika onödigt grävande och provtagningar för att exempelvis 

kartlägga förekomsten av miljöföroreningar, grundvatten eller 

infrastruktur i form av ledningar och rör.

Ökat samarbete
Under 2016 utökar vi arbetet med våra strategiska samarbetspartner 

inom mjukvara. En av dessa är danska Aarhus GeoSoftware, vilka 

tagit fram världsledande mjukvara som tolkar mätdata från våra 

sensorer. Även inom 3D-visualisering kommer vi att fortsätta att 

intensifiera våra partnersamarbeten för att driva innovationen framåt. 

Det betyder att vi adderar möjligheter till vår affärsmodell, vilket ger 

ytterligare värden för våra kunder och aktieägare.

Kjell Husby 

Vd och koncernchef, Guideline Geo AB

2014
Koncernens vision och strategi tydlig-
görs ytterligare med fokus på integrerade 
lösningar; sensorer, applikationsexpertis, 
tolkning och visualisering

   ”Revolutionen fortsätter under      
   mark och det är Guideline Geo
   som kommer att driva den.”

Infrastruktur 50%

MARKNADSOMRÅDENS UNGEFÄRLIGA ANDEL 
AV NETTOOMSÄTTNINGEN

Miljö 10%

Vatten 20%

Mineral 20%

Europa 33%

NETTOOMSÄTTNING PER 
GEOGRAFISK MARKNAD

Afrika och 
mellanöstern
12%

Nordamerika 24%

Asien och 
stillahavsregionen 25%

Asien och Oceanien

Latinamerika

Afrika mellanöstern

Nordamerika

Europa
Latin-
amerika 
6%
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AFFÄRSIDÉ, MARKNAD OCH STRATEGI

Visioner, strategier och modeller ska omsättas i konkreta aktiviteter och åtgärder. Guideline Geo 
tar fram nya produkter och lösningar, tillämpar och utvecklar nya applikationsområden. Genom 
handling samt ett genuint användarfokus fortsätter Guideline Geo arbetet för att utvidga erbju-
dandet och expandera marknaden.

Affärsidé, marknad 
och strategi

MÅL

Målsättningen är att bli globalt marknadsle-

dande och det naturliga valet som leverantör 

av lösningar och kompetens för kartläggning 

under markytan.

AFFÄRSIDÉ

Guideline Geo arbetar inom marknads-

områdena Infrastruktur, Miljö, Vatten och 

Mineral. 

Affärsidén är att utveckla och erbjuda 

marknadsledande lösningar för identifiering 

och visualisering av objekt, strukturer och 

föroreningar under mark, undersökning av 

geologi samt förändringar i mark och kon-

struktioner över tid. 

Utvecklingen av lösningar inom geofysik 

och geoteknologi bedrivs i nära samarbete 

med universitet och högskolor. 

VISION

Guideline Geos vision är att växa och bli 

en global marknadsledare som erbjuder 

praktiskt applicerbara, integrerade helhets-

lösningar inom hårdvara och mjukvara som 

bidrar till att lösa vardagliga, samhälleliga 

och globala problem. 

STRATEGI

Med en tydlig tillväxtstrategi och en stark plattform inom 

geofysik och geoteknologi ska Guideline Geo utvidga 

erbjudandet och växa inom respektive marknadsområde 

avseende lösningar de närmaste åren. För att möjliggöra 

strategin krävs utveckling av produkter, partners och 

tjänster liksom av medarbetarnas kunskap och kompetens. 

Guideline Geo utgår från de behov som finns inom de 

utvalda marknadsområdena för att utveckla produkter och 

lösningar. 

Genom avancerad informationsteknologi som samlar 

in, tolkar och visualiserar mätvärden, ges kunderna ett 

begripligt och användbart beslutsunderlag. Guideline Geo 

arbetar aktivt med att fördjupa samarbetet med utvalda 

lokala partners och distributörer.

TYDLIG TILLVÄXTSTRATEGI

STARK PLATTFORM INOM 
GEOFYSIK OCH GEOTEKNIK MED ETT FLERTAL 

VÄRLDSLEDANDE SENSORER

AVANCERAD TOLKNINGS- OCH 
VISUALISERINGSMJUKVARA OMFORMAR STORA 

MÄNGDER GEOFYSISKA MÄTDATA TILL ETT KUND- 
ANPASSAT BESLUTSUNDERLAG

UTVECKLING AV PRODUKTER, LÖSNINGAR
OCH PARTNERS FÖR BEFINTLIGA OCH NYA AFFÄRS- 

MÖJLIGHETER INOM FYRA MARKNADSOMRÅDEN
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AFFÄRSIDÉ, MARKNAD OCH STRATEGI

MARKNADSPOTENTIAL

VÄXANDE BEFOLKNING  
OCH URBANISERING

• Befolkningsökning
• Urbanisering
• Avfall

Guideline Geos sensorer och metoder 

ska bli mer tillgängliga, lättare att 

använda och ge tydliga resultat för 

kunderna. Guideline Geo kommer i 

större utsträckning att arbeta med 

helhetslösningar och med att utvidga 

eftermark  naden. Det ska vara enkelt 

för kunderna att använda, tolka och ta 

fram de beslutsunderlag som behövs.

Det finns en stor potential för 

Guideline Geo att utvidga erbjudandet 

till att i större omfattning inkludera 

rådgivningstjänster, visualiseringar, 

service och utbildning.

Service

Support

VisualiseringarUtbildning

Produkter

VÄ
RD

E

LÖSNING

DRIVKRAFTER

SÄKERHET OCH  
TRYGGHET

• Säkerhet
• Föroreningar
• Regleringar

NATURTILLGÅNGAR

• Hållbar utveckling
• Tillgång till energi
• Brist på resurser

MEGATRENDER

• Ekonomisk tillväxt
• Teknologisk utveckling
• Investeringar 
 i infrastruktur

KLIMAT

• Klimatförändringar
• Vattenbrist
• Torka
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MARKNAD

Den globala räckvidden som Guideline Geo befäst genom åren 

återspeglar ett starkt betyg från kunderna för de robusta lösningar 

som utvecklats. Företagets viktigaste regioner är Europa, Nord-

amerika och Asien där framförallt USA, Kina, Indien, Tyskland 

och Storbritannien bidrar mest till nettoomsättningen. 

En vidareutveckling av den geografiska närvaron tillsammans 

med lösningar för tillväxtmarknader kommer fortsätta att vara i  

fokus de närmaste åren. Det inkluderar även en strategisk sats-

ning på att återintroducera bolagets sensorer och lösningar i bland 

annat Japan, Ryssland och Brasilien. Det är stora marknader med 

betydande tillväxtmöjligheter under de närmaste åren.

Guideline Geos enskilt största marknadsområde Infrastruktur fort-

sätter att växa trots en svagare ekonomisk utveckling i exempelvis 

Kina och Indien. Tillväxten inom infrastruktur förväntas att vara i 

genomsnitt 8-12 procent per år i dessa länder fram till och med 

2020. Investeringarna i Kina överstiger både investeringarna i EU 

och i USA. En tydlig satsning görs i regionen under kommande år 

inom främst vägar, broar, spårdragning och vatten.

Utan rent Vatten saknas förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Kli-

matförändringar, befolkningsökning och föroreningar ökar trycket 

på de färskvattenreserver som finns. Vattenbristen är det problem 

som har störst negativ påverkan på samhället enligt World Econo-

Skalan går från mörkt orange, som visar de länder där Guideline Geo 
har mest aktiviteter, till grått, som visar de länder där bolaget har minst
aktiviteter.
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mic Forum 2015. Vi börjar se tydliga tendenser att detektering 

av vattendeponier endast utgör en del av utmaningarna eftersom 

konsumtionen av vatten ökar i högre takt än tillgången. Bara i 

USA bedöms 36 av 50 delstater ha vattenbrist inom de närmaste 

fem åren, en utmaning som delas med Kina och övriga utveck-

lingsländer i Asien. 

Mineralområdet och gruvindustrin går in i ytterligare ett år av 

konsolidering, främst drivet av låga priser. Det medför ett ökat 

fokus på kostnadsbesparingar och en mer effektiv utvinning. 

Guideline Geo har stora möjligheter att på sikt bidra till effektiv-

iseringen. 

Inom Miljöområdet ökar kraven på att både utvecklingsländer och 

etablerade ekonomier kan säkerställa att deponier och grund-

vatten inte kontamineras. En effektiv detektering och övervakning 

av kontaminerade områden och dess spridning kommer att vara 

nödvändigt för att säkerställa välfärd och tillväxt.
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AFFÄRSMODELL OCH ERBJUDANDE

Guideline Geo arbetar med en tydlig kombination av en egen regio-

nal säljorganisation samt utvalda internationella partners för att   

optimera marknadsnärvaron. Målet är att säkerställa helhets- 

lösningar från försäljning till eftermarknad, inklusive tjänster och 

service för att säkerställa närheten till kund. Guideline Geos part-

ners är lokalt etablerade och har det nätverk och den kompetens 

som krävs för att växa på de aktuella marknaderna. 

Vidare ligger tydliga strategier för varje enskild nyckelmarknad 

till grund för de aktiviteter och satsningar som görs under året för 

att säkerställa en långsiktig och hållbar tillväxt.

Guideline Geos erbjudande riktar sig till marknadsområdena: 

Infrastruktur, Vatten, Miljö och Mineral. Ofta krävs en kombination 

av olika metoder för att åstadkomma det bästa utfallet för kunden. 

Guideline Geo erbjuder sådana kombinationer av helhetslösningar 

anpassade till kundernas behov.

Affärsmodell och erbjudande

Transient elektromagnetisk sondering (TEM) är en effektiv 

metod för att mäta den elektriska ledningsförmågan 

under markytan, från ett djup på några få meter ned 

till flera hundra meter. Användningsområden innefattar 

grundvatten- och mineralundersökningar samt miljöunder-

sökningar. Guideline Geo är föregångare inom utveckling 

av TEM-tekniken, vilket har resulterat i lösningar som med 

stor precision och stort penetrationsdjup kan analysera små 

förändringar i geologin.

Seismiska mätningar använder sig av en vibrationskälla 

för att mäta hur de elastiska vågorna fortplantar sig. 

Resultaten anger markens mekaniska egenskaper. Vanliga 

användningsområden innefattar markstabilitet, bergkvalitet 

och djup till berggrund. Guideline Geo erbjuder en seismo-

graf som kan användas för seismiska undersökningar som 

sträcker sig från enkla refraktionsmätningar till komplexa 

undersökningar mellan multipla borrhål.

Resistivitet/IP är en geoelektrisk metod för att mäta 

markens resistivitet och laddbarhetsegenskaper. Typiska 

användningsområden är grundvattenundersökningar, 

miljöforskning och mineralprospektering. Guideline Geo 

tillhandahåller lösningar som sträcker sig från kostnads- 

effektiva 1D-mätningar till avancerad bildbehandling i 3D.

Markradar är en metod i vilken elektromagnetiska vågor 

sänds ut från en antenn och reflekteras mot skikt och 

objekt i marken. Vågorna läses av med en antenn och 

skapar en bild av vad som finns under markytan. Genom 

att tillhandahålla världens mest omfattande sortiment av 

markpenetrerande radarsensorer levererar Guideline Geo 

lösningar för en rad olika användningsområden, inklusive 

klimatforskning, rör- och kabelsökningar, mätning av 

vägprofiler, mineralundersökningar, arkeologi, betongunder-

sökningar och mycket annat.

Metoder
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AFFÄRSMODELL OCH ERBJUDANDE

MALÅ är ett ledande varumärke inom markradar (GPR) med kunder 

i över 100 länder. MALÅ-programmet gör det möjligt att skapa, 

analysera och omvandla stora mängder komplexa markradardata till 

begripliga visualiseringar av marken. Materialet används för att möj-

liggöra snabbare och säkrare beslut som minskar projektkostnader 

samt skyddar allmänheten och anställda. Sensorerna används över 

hela världen inom områden som mineralprospektering, infrastruktur, 

utbildning, forskning, arkeologi, miljö samt av militär och polis.

ABEM har sedan 1923 varit i teknikens framkant inom mätningar 

med geofysiska lösningar. Det nuvarande produktutbudet använder 

mätmetoder som resistivitet/IP, elektromagnetism och seismik. Med 

ett brett produktprogram finns en stor mängd möjliga applikationer 

inom alla Guideline Geos fokusområden. Applikationerna sträcker 

sig från kostnadseffektiva och enklare 1D-lösningar för vatten- 

prospektering, till stora och avancerade 3D-övervakningssystem 

med flertalet olika mätmetoder för utredning av markföroreningar. 

Starka varumärken

Guideline Geos verksamhet kännetecknas av en hög innovationsnivå 

och bolaget har ett omfattande nätverk av personer med spetskom-

petens inom den akademiska världen. Guideline Geo samordnar och 

integrerar kompetenser från nätverket med målet att integrera och 

kommersialisera olika forskningsrön. Utveckling bedrivs i egen regi 

och i samarbete med ledande universitet och högskolor, industri-

konsulter samt statliga forskningsinstitut världen över. 

Guideline Geo har exempelvis strategiska samarbeten med 

Lunds Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan i 

Sverige samt Århus Universitet i Danmark. Under året har Guideline 

Geo även beviljats forskningsanslag genom Vinnova för utveckling 

av metoder för kartläggning av ledningsnät i stadsmiljö. Det är ett 

projekt som kommer att drivas tillsammans med Lunds Tekniska 

Högskola.

Ledande inom forskning 
och utveckling
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MARKNADSOMRÅDE – INFRASTRUKTUR Undersökning vid nyetablering och underhåll av befintlig infrastrukturMARKNADSOMRÅDE INFRASTRUKTUR



MARKNADSOMRÅDE – INFRASTRUKTUR

15GUIDELINE GEO ÅRSREDOVISNING 2015 – FÖRETAGSPRESENTATION

Undersökning vid nyetablering och underhåll av befintlig infrastruktur

Marknadsområdet som är Guideline Geos största utvecklades 
väl under året. Förutsättningarna för fortsatt tillväxt bedöms 
som goda i linje med att globala investeringar inom infra- 
struktur förväntas dubbleras under de kommande 10 åren. 

Fortsatt tillväxt 
och expansion

MARKNADSOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA 
ANDEL AV NETTOOMSÄTTNINGEN

INFRASTRUKTUR

50%
Översikt
Affärsområdet Infrastruktur stod 2015 

för drygt hälften av Guideline Geos netto-

omsättning och fortsatte under året att vara 

företagets största affärsområde med Asien, 

Europa och Nordamerika som ledande för-

säljningsregioner. 

Infrastruktur är ett omfattande område 

där stora investeringar görs i anläggningar vi 

använder dagligen. Till infrastruktur räknas 

bland annat vägar, järnvägar, elnät, telenät, 

internet, vatten- och avloppsnät, tunnlar, 

dammar, broar och fastigheter. Eftersom 

infrastruktur är en grundläggande del i alla 

samhällen krävs kontinuerliga investeringar 

inom både nybyggnad och underhåll.  

Genom att exempelvis mäta sprickfrekvens  

i broar och byggnader, mäta väglagrens 

tjocklek eller den exakta placeringen av 

nedgrävd fiberoptik och gasledningar, kan 

företag och myndigheter undvika olyckor 

samtidigt som kostnaderna minskar. Till  

Infrastrukturområdet hör även arkeologi 

med kartläggning av historisk infrastruktur, 

och säkerhet, som exempelvis kriminal-

teknik, detektering av gömda objekt eller 

lokalisering av skadade vid olyckor där 

strukturer rasat.

Marknad och drivkrafter
Fungerande infrastruktur är en förutsättning 

för effektiva och moderna samhällen. Enligt 

en studie från PwC med stöd av Oxford 

Economics beräknas globala investeringar 

inom området infrastruktur att fördubblas 

de närmaste 10 åren. Guideline Geo till-

handahåller flertalet lösningar som lämpar 

sig väl för projektering av ny infrastruktur 

och vid underhåll av äldre infrastruktur.  

I många länder finns regelverk som ställer  

krav på myndigheter och privata bolag 

att genomföra undersökningar innan man 

gräver i tätbebyggda områden med syfte 

att undvika olyckor och skydda nedgrävd 

infrastruktur. Tillsammans med den globala 

investeringstakten bedöms förutsättningarna 

för tillväxt och expansion inom marknads-

området vara goda.

Lösningar och produktutveckling
Guideline Geos produkter används före-

trädesvis av teknikkonsulter, kommuner och 

statliga myndigheter samt inom akademisk 

forskning och utveckling för att kartlägga 

och visualisera strukturer och objekt under 

mark. ABEM Terraloc och ABEM Terra-

meter LS används framför allt för att ta 

fram beslutsunderlag vid nyproduktion 

och projektering av infrastrukturprojekt. 

MALÅ MIRA, MALÅ ProEx, MALÅ CX och 

MALÅ EasyLocator används bland annat för 

kartläggning och visualisering vid underhåll 

och förbättringsprojekt av vägar, broar och 

tunnlar samt vid detektering av nedgrävda 

ledningar och rör. 

Guideline Geo är en ledande tillverkare 

av sensorer som används för att kartlägga 

det som finns under mark. Utvecklingen 

av produkterna sker huvudsakligen vid 

de egna utvecklingsavdelningarna i Malå, 

Stockholm och Charleston, men även via 

externa partners och inom samarbetsprojekt 

i nära samarbete med användare, kunder, 

universitet och högskolor. Under 2016 

planerar Guideline Geo lanseringar av såväl 

nya produkter som av förbättringar av  

existerande produkter.

Konkurrenter
Inom marknadsområdet Infrastruktur finns 

tecken på en ökande konkurrens. Guideline 

Geo är dock väl positionerat med ett  

konkurrenskraftigt sortiment av kostnads- 

effektiva och funktionella produkter. Med en 

bred produktportfölj och möjligheten att  

erbjuda helhetslösningar med en kombina-

tion av sensorer, tolknings- och visual- 

iseringsmjukvara, support och applikations- 

expertis har Guideline Geo en stark  

position.

GLOBALA INVESTERINGAR 

INOM INFRASTRUKTUR 

BERÄKNAS FÖRDUBBLAS 

DE NÄRMASTE 

10 ÅREN
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MARKNADSOMRÅDE – INFRASTRUKTUR

Antalet kablar och ledningar i marken har ökat drastiskt 

under de senaste årtiondena. I alla samhällen finns miltals 

med nedgrävd infrastruktur för vatten, avlopp, el, data och gas. 

Varje dag grävs många ledningar sönder helt i onödan, vilket 

ofta skapar stora problem och kostnader för både företag och 

privatpersoner. En skadad ledning kan exempelvis medföra att 

trygghetslarm, styrning av processer i företag eller att banko-

mater slutar att fungera. En skadad gasledning skapar inte bara 

materiella skador utan varje år dör också många människor när 

gasledningar grävs av och exploderar. Därför har allt fler länder 

infört regelverk som säger att de som vill gräva inom tätbebyggt 

område alltid måste föregå grävandet med icke förstörande mät-

ningar för att exakt kartlägga var rör och ledningar är placerade. 

En av de mätsensorer som regelverken förespråkar är mark-

radar (GPR). Fördelarna är att tekniken kan ge mycket detalje-

rade bilder av vad som finns i marken och metoden kan även se 

PVC-rör och fiberoptiska kablar som med andra enklare metoder 

är svåra att upptäcka. 

Guideline Geo är den största tillverkaren i världen av 

GPR-sensorer för lokalisering av nedgrävd infrastruktur. MALÅ 

EasyLocator och MALÅ MIRA används varje dag för att undvika 

skador på den infrastruktur som finns dold i marken. 

Smart och säkert grävande

MARKNADSOMRÅDE INFRASTRUKTUR – ARKEOLOGI

MARKNADSOMRÅDE INFRASTRUKTUR – SÄKERHET
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MARKNADSOMRÅDE – INFRASTRUKTUR

I området kring det världsberömda monumentet Stonehenge i 

Storbritannien har forskare, under flera år, utfört detaljerade 

mätningar för att kartlägga det dolda landskapet som finns i 

marken. 

Några av de viktigaste och effektivaste mätsensorer som 

forskarna använts sig av har levererats av Guideline Geo. 

Både MALÅ MIRA samt MALÅ GX har använts för storskaliga 

högupplösta markmätningar. MALÅ markradar har framgångsrikt 

använts för att, i 3D kartlägga dolda stolphål samt sten- och 

dikesformationer

Resultaten kommer innebära att historien kring Stonehenge 

helt måste skrivas om. Av de senaste upptäckterna ingår ett 

90-tal stora stenblock som står på rad omkring 3 km från 

Stonehenge. Upptäckten är ett av de största stenmonumenten i 

Europa och anses vara omkring 4 500 år gammalt. 

Forskarna anser idag att det är troligt att området kring 

Stonehenge var en viktig kultplats för fler människor än vad 

de tidigare trott. Den historiska infrastruktur, som exempelvis 

markradar har hjälpt till att upptäcka, visar på att stora mängder 

människor befunnits sig inom området under samma tid, troli-

gen även människor från det europeiska fastlandet.  

Modern arkeologi satsar allt mer på storskaliga och icke-

förstörande mätningar i stället för utgrävningar. Utgrävningarna 

är inte bara dyra och tidsödande utan förstör även för senare 

studier av samma plats. Med markradar kan stora områden 

kartläggas och sedan kan arkeologerna göra mindre utgrävningar 

där det anses vara behövligt. 

Historien skrivs om

MARKNADSOMRÅDE INFRASTRUKTUR – ARKEOLOGI
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MARKNADSOMRÅDE – MILJÖ
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Undersökning av miljörisker och geologiska riskerMARKNADSOMRÅDE MILJÖ
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Undersökning av miljörisker och geologiska risker

Med kostnadseffektiva och användarvänliga lösningar för kartlägg-
ning av tidigare deponier och grundvattenskydd har Guideline Geo 
en stark produktportfölj som väl stämmer överens med de miljö- 
krav som ställs när bebyggelse och infrastruktur växer.

Ökade behov inom miljöområdet 

Översikt
Intresset för kartläggning och undersökningar 

inom miljöområdet fortsätter att öka, och 

Guideline Geo har en del i den ökningen. 

Med en produktportfölj i teknikens framkant 

och samarbeten med universitet, forsknings-

institut och partners har Guideline Geo direkt 

och indirekt medverkat i ett antal projekt. 

De sträcker sig från monitorering av tjocklek 

på permafrost, övervakning av gasutsläpp på 

deponier och skydd av grundvattentäkter.

Marknadsområdet Miljö är ett viktigt 

område som företaget verkar i. Det står för 

cirka 10 procent av Guideline Geos netto-

omsättning och andelen förväntas fortsätta 

växa. 

Marknad och drivkrafter
Allteftersom jordens befolkning fortsätter att 

öka blir det allt viktigare att se till att utbygg-

naden av infrastruktur inte orsakar skador 

på människor och miljö genom exempelvis 

föroreningar i grundvattentäkter. Ett allt van-

ligare problem är att nedlagda deponier, som 

placerats utanför tidigare urbana områden på 

grund av sin verksamhetskaraktär, nu hamnat 

i områden där bostäder planeras när staden 

växer. Har marken använts för att deponera 

hushållsavfall, kemiskt eller militärt avfall 

kan det orsaka sättningar och gasläckage 

samtidigt som det kan finnas föroreningar 

som gör återanvändning av marken både 

miljö- och hälsofarlig. Även för deponier i 

drift finns det anledning att undersöka och 

övervaka marken då det till exempel finns 

möjligheter att kartlägga förekomsten av 

utvinningsbara metaller och plaster.

I och med en större medvetenhet om 

miljörisker utökas kraven på skydd av grund- 

vattentillgångar vid nybyggnationer. Det be-

tyder ett ökat kartläggningsbehov som kan 

medföra höga kostnader. Med de geofysiska 

mätmetoder som Guideline Geo erbjuder 

kan kartläggning av grundvattenskydd och 

monitorering av grundvattentäkter göras på 

ett kostnadseffektivt sätt.

I mark som blivit förorenad finns behov av 

att kartlägga påverkan av grundvattentäkter 

och mark, för att fastställa att det inte sker 

en fortsatt utbredning av föroreningarna. 

Med ökad förståelse om förloppen ökar 

möjligheten att införa förebyggande åtgärder 

i framtiden.

Antalet naturkatastrofer runt om i 

världen ökar kontinuerligt. Undersökningar 

av markförhållanden i riskområden kan ge 

möjlighet att förstå och förutse exempelvis 

jordskred eller så kallade slukhål. Det inne-

bär att risker för människor och skador på 

byggnader och infrastruktur kan minskas. 

Lösningar och produktutveckling
Guideline Geo har redan i befintliga produk-

ter lösningar som passar väl för olika typer 

av undersökningar inom miljöområdet. Ofta 

sker mätningar med sensorer inom tekniken 

resistivitet/IP. Sensorerna är utformade för 

att även personer utan erfarenhet av geo- 

fysiska mätningar efter några dagars utbild-

ning ska kunna samla in all nödvändig inform-

ation. Resultaten från mätningarna presen-

teras sedan på ett sätt som gör det tydligt och 

enkelt för planerare och beslutsfattare.

Under 2016 kommer en lansering inom 

området resistivitet/IP att ske. Det kommer 

att ge ny funktionalitet, vilket ytterligare 

kommer att förbättra möjligheterna att 

kartlägga och monitorera problem och 

risker inom miljöområdet. Guideline Geo 

har även ingått ett samarbete med Aarhus 

Geo Software vilka har produkter som på 

ett bättre sätt än tidigare kan bearbeta och 

sammanställa stora datamängder från olika 

typer av mätningar. 

I februari 2016 startade EU-projektet 

Mapping Geology In Cities. Guideline Geo 

arbetar med en del av projektet vars mål är 

att ta fram metoder för att skydda människor 

och miljö. Guideline Geo kommer att vara en 

viktig resurs för forskning och utveckling inom 

projektet, som startats genom Eurostars och 

finansieras med 1 miljon Euro från Vinnova.

Konkurrenter
Guideline Geo har med teknikområdet  

resistivitet/IP få konkurrenter som kan  

erbjuda samma urval av riktade lösningar 

och kunskaper inom miljöområdet. Senso-

rerna skiljer sig bland annat åt vad gäller 

teknisk prestanda, funktionalitet, flexibilitet 

i konfigurationer och användarvänlighet.

MARKNADSOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA 
ANDEL AV NETTOOMSÄTTNINGEN

MILJÖ

10%

VARJE ÅR DEPONERAS

MILJONER TON AVFALL – 

EN SIFFRA SOM FÖRVÄNTAS 

MER ÄN TREDUBBLAS DE

NÄRMSTA 10 ÅREN

680 
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MARKNADSOMRÅDE – MILJÖ

MaLaGa-projektet (Mapping of Landfill structures and Gas 

migration based on geophysical measurements), inrätt-

ades för att utveckla metoder för övervakning och bestämning 

av upplag för fast avfall baserade på geofysiska mätningar. 

Projektet är ett samarbete mellan Lunds universitet, Nord-

västra Skånes Renhållnings AB och konsultföretaget Tyréns.

Ett vanligt problem inom avfallsdeponering är att det kan 

leda till föroreningar i den omgivande geologin, bland annat 

av grundvattenkällor. Det orsakas ofta av brister i dokumenta-

tionen om det deponerade avfallets omfattning och samman-

sättning. 

På Filborna deponi, utanför Helsingborg i södra Sverige, 

förelåg det hög risk för sådan förorening. Därför kartlade 

MaLaGa-projektet grundvattenföroreningarna och det ned-

grävda avfallet.

MaLaGa-teamet köpte till projektet in Guideline Geos 

resistivitetslösning ABEM Terrameter LS. Sensorn består av en 

tolvkanalig ABEM Terrameter LS samt avläsningskablar med 

elektroder i femmetersintervaller. Sammanlagt 11 mätprofi-

ler användes för att mäta i 2,5D. Senare kombinerades och 

Kostnadseffektiv kartläggning av 
grundvattenföroreningar och 
nedgrävt avfall

MaLaGa-PROJEKTET

MaLaGa-projektet tillhandahåller tjänster för sex olika 
applikationer för deponiövervakning och deponibestämning. 
Kartläggningen av gasmigration från deponerat avfall har 
varit i fokus sedan 2007, men även andra deponiegenskaper 
som fuktmigration, kartläggning av jordtäckning, avläsning 
av grundvattennivåer samt avfallsbestämning har fallit inom 
projektets ram. MaLaGa-projektet har varit ett forsknings-
projekt i samarbete mellan universitet, offentlig sektor och 
privat sektor som pågått i över fem år.

bearbetades de insamlade dataserierna för att skapa en visual-

isering i en 3D-modell. 

Resultatet blev lyckat och visar att Guideline Geos 

lösningar är tids- och kostnadseffektiva för den här typen av 

undersökningar. Eftersom borrning och provtagning är kost-

samma och tidsödande undersökningsmetoder utgör geo- 

fysiska metoder en snabbare och billigare metod för att  

genomföra de nödvändiga mätningarna i 3D. 
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MARKNADSOMRÅDE – VATTENKartläggning och undersökning av vattenförekomster

Bristen på rent vatten är ett globalt problem med stor negativ 
påverkan på exempelvis hälsa, jordbruk och miljö. I takt med 
en växande befolkning krävs ett globalt krafttag för att möta, 
och lösa världens begränsade vattentillgång. Med fokus på 
innovation och helhetslösningar erbjuder Guideline Geo teknik 
och metoder för att effektivt möta det ökande behovet.

Vatten – vår viktigaste 
tillgång

Översikt
Året tydliggjorde det som Guideline Geo 

sedan flera år konstaterat – ett ökat fokus 

på att förbättra tillgången till rent vatten. 

Det nationella vattenprojekt som pågått 

i Indien sedan 2013 har kunnat uppvisa 

goda resultat från resistivitetsmätningar, 

och samarbetet utökas nu med ytterligare 

ABEM-utrustning inom TEM från Guideline 

Geo.

I Afrika har resistivitetsutrustning sedan 

många år använts både för att prospektera 

efter nya grundvattentäkter och för att 

övervaka vattenreservoarer. Efterfrågan på 

Guideline Geos lösningar har varit fortsatt 

stark under 2015 och behoven förväntas 

fortsätta öka under lång tid framöver.  

Marknad och drivkrafter
Nästan en miljard människor saknar tillgång 

till rent vatten, vilket enligt FN är en 

mänsklig rättighet. Fortsatt forskning och 

utveckling av den teknik och de lösningar 

som Guideline Geo tillhandahåller möjlig-

gör säkrare och allt effektivare metoder för 

detektering och kartläggning av utvinnings-

bart grundvatten och undersökning av dess 

kvalitet.

Bristen på rent vatten och förekomsten 

av föroreningar i vatten rör inte enbart 

utvecklingsländer utan är även ett globalt 

växande problem. FN/WHO och andra 

organisationer satsar hundratals miljarder 

dollar per år i stöd i form av olika projekt. I 

Kalifornien pågår sedan 2014 ett stort kart-

läggningsprojekt av grundvattentillgången, 

finansierat med 100 miljoner dollar från 

staten som är en del av totalt 7,5 miljarder 

dollar som investeras i statliga vattenprojekt 

idag.

Kartläggning av grundvattnets sårbar-

het är ett tillämpningsområde som ökar i 

betydelse, då vattenbrist annars riskerar att 

leda till allvarliga konsekvenser för hälsa 

och tillgång till odlad mat för en växande 

befolkning. Även pågående och förväntade 

klimatförändringar kommer att ställa nya 

krav på kartläggning av vattenresurser.

Lösningar och produktutveckling
Guideline Geo erbjuder ett antal högtek-

nologiska lösningar som utvecklats i nära 

samarbete med universiteten och är baserat 

på deras forskning. I samarbete med använ-

dare och forskare har Guideline Geo under 

året också identifierat en unik helhetslös-

ning vad gäller sammanställning, tolkning 

och visualisering av insamlad data från flera 

olika geofysiska metoder. 

Under 2016 kommer Guideline Geo att 

kunna erbjuda ett utökat utbud av ban-

brytande mjukvaror för att processa och 

visualisera mätdata. Detta blir ett kraftfullt 

komplement till de nuvarande lösningarna 

och möjliggör för Guideline Geos kunder att 

med större effektivitet ta sig an allt större 

och mer avancerade projekt.

2016 kommer även att innebära ett till-

skott inom TEM-områdets produktflora och 

därmed erbjuda ökad prestanda för ABEM 

WalkTEM. Även inom området resistivitet 

kommer det ske en nyhetslansering under 

2016.

Konkurrenter
Antalet leverantörer på den globala mark-

naden för mätning och identifiering av  

vattenresurser är begränsat och senso-

rer från Guideline Geo uppvisar ofta en 

branschledande position. Genom Guideline 

Geos nät av samarbetspartners och ett fort-

satt fokus på forskning och utveckling finns 

det möjlighet att se till att den positionen 

stärkas ytterligare.

MARKNADSOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA 
ANDEL AV NETTOOMSÄTTNINGEN

VATTEN

20%

VARJE VECKA DÖR

MÄNNISKOR PÅ GRUND 

AV ORENT VATTEN OCH 

BRISTANDE SANITÄRA 

FÖRHÅLLANDEN

30 000
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MARKNADSOMRÅDE – VATTEN

Målet var att mäta resistivitetsvärden, 

som kunde kopplas till förekomsten av 

saltlager eller vattenområden med hög salt-

koncentration eftersom det kan tjäna som en 

indikator för områdets geologiska bestämning.

All kartläggning utfördes av det lokala 

företaget Tropical Ingenieria som specialiserar 

sig på att erbjuda lösningar till kunder inom 

gruv-, olje- och infrastruktursektorn.

Platsen ligger i ett bergsområde i Colom-

bia, vilket gör att konventionella metoder 

som VES inte är tillämpbara. Det bidrog till 

valet att använda sig av TEM eftersom den 

metoden kan användas på ett effektivt sätt i 

svårtillgängliga områden. Datakvaliteten från 

ABEM WalkTEM är dessutom väl anpassad 

för högprecisionsdetektering av områden med 

höga saltkoncentrationer.

Diego Gonzalez, geolog på Tropical Inge-

nieria, säger: “Det finns stora fördelar med att 

använda sig av WalkTEM vid den här typen 

av undersökningar. Metodens flexibilitet och 

snabbhet gjorde det möjligt för oss att utföra 

mätningar på upp till tio platser per dag även 

i bergig terräng.”

Undersökningsresultatet överensstämde 

väl med vad man känner till om geologin. 

Saltlager samt vatten med hög saltkoncentra-

tion kunde observeras genom dataanalys och 

visualisering i en 3D-modell.

Han tillägger: “Vi har en stark ställning 

eftersom vi har rätt utrustning och toppmo-

derna tekniska resurser.”

Kartläggning av vattenområden med hög 
saltkoncentration i Colombia
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Effektiv prospekteringMARKNADSOMRÅDE MINERAL

Goda förutsättningar 
för tillväxt
När prospekteringsbranschen ställs inför effektiviseringskrav på 
grund av lägre mineralpriser krävs lösningar för en tillförlitlig och 
kostnadseffektiv prospektering. Eftersom Guideline Geo erbjuder 
en produktportfölj med lösningar som är mycket väl lämpad för 
ändamålet är möjligheterna för tillväxt goda.
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MARKNADSOMRÅDE – MINERAL

Översikt
Trots att prospekteringsmarknaden har 

halverats sedan 2012 på grund av sjun-

kande metallpriser märker Guideline Geo 

ett fortsatt ökat intresse för lösningar inom 

metall- och mineralprospektering. Tidigare 

har mätningar ofta gjorts med flygburna 

lösningar, men de är mycket kostsamma 

och har därför minskat när marknaden 

försvagats. Markbaserade lösningar är 

billigare och påverkas därför inte i samma 

utsträckning. De är i regel enkla att använda 

i närhet till redan kända fyndigheter för 

att kartlägga om det är lönsamt att utöka 

prospekteringsområdet. Efterfrågan på 

markbaserade lösningar kan därför till och 

med öka i dåliga tider. Guideline Geo har ett 

brett utbud av markbaserade geofysiska lös-

ningar, och kan erbjuda en kostnadseffektiv 

kartläggning av prospekteringsområden.

Marknadsområdet Mineral växer och 

bedöms ha en god framtida utvecklings- 

potential trots att affärsklimatet har för-

svårats inom segmentet.

 

Marknad och drivkrafter
Metaller och mineral är viktiga byggstenar 

i ett modernt samhälle, och de finns i allt 

från elektronikprodukter och batterier till 

fordon och byggnader. Med en ökande 

befolkning i världen och en allt högre 

levnadsstandard finns ett stort och växande 

behov av metaller och mineral samtidigt 

som tillgångarna är begränsade. Många av 

de lättillgängliga fyndigheterna har redan 

blivit exploaterade. Det ökar efterfrågan på 

nya metoder som ger en kostnadseffektiv 

prospektering för att hitta betydande och 

ekonomiskt lönsamma fyndigheter. 

Ett effektivt sätt att utreda och kartlägga 

mineraliseringar är att använda geofysiska 

mätmetoder. Med dessa är det möjligt att 

med enkla medel ta reda på position och 

volym av en mineralkropp från markytan.  

Metoderna är icke förstörande och dessutom 

både betydligt billigare och mer pålitliga än 

de mer klassiska geotekniska mätmetoderna 

som ofta innefattar borrprover. För att få 

den bästa helhetsbilden och minimera risk 

och osäkerhet kan olika metoder kombi-

neras

Lösningar och produktutveckling
Guideline Geo har en bred produktport-

följ beståendes av flera olika mätsensorer 

inom olika geofysiska mätmetoder. Alla 

produkter går att använda för olika former 

av prospektering av metaller och mineral, 

men framförallt är det ABEM Terrameter LS 

och ABEM WalkTEM som marknaden visat 

störst intresse för. Båda lämpar sig mycket 

väl för kartläggning av mineralfyndigheter 

och kan mäta ned till stora djup. Eftersom 

sensorerna använder olika mätmetoder är de 

dessutom lämpliga att kombinera för att på 

så vis få ännu större säkerhet vid tolkningen 

av resultaten.

Inom områdena resistivitet/IP och TEM 

kommer det under 2016 att ske produkt-

lanseringar inom marknadsområdet Mineral. 

De nya sensorerna i kombination med det 

samarbete som inletts med Aarhus Geo 

Software kommer markant att förbättra 

förutsättningarna för datainsamling av god 

kvalité.

Konkurrenter
Guideline Geo har som mål att leverera 

helhetslösningar, bestående av kombinatio-

ner av produkter och tjänster. Ibland även 

i kombination med lösningar från utvalda 

samarbetspartners. Endast en av bolagets 

konkurrenter kan offerera samma kombina-

tion av mätmetoder, men har äldre produk-

ter och har enbart kontor i USA. 

MARKNADSOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA 
ANDEL AV NETTOOMSÄTTNINGEN

MINERAL

20%

EN TYPISK ELEKTRONIK-

PRODUKT INNEHÅLLER 

OLIKA MINERAL

35
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MARKNADSOMRÅDE – MINERAL

En kund från ett ryskt prospekteringsföretag sökte efter en 

kostnadseffektiv metod för att söka efter guldfyndigheter.  

Formationer som innehåller guld förknippas ofta med mineral-

isering av metallsulfider, vilket skapar IP-effekter (Induced 

Polarization). 

Geoteknisk borrning är dyrt och ger endast stickprov. Resisti-

vitet/IP är ett ekonomiskt sätt att genomföra förundersökningar i 

områden där guldfyndigheter kan förväntas. Av den anledningen 

kontaktade kunden Guideline Geo och valde ABEM Terrameter LS 

med 12 mätkanaler, vilket garanterar god datakvalitet på IP-

mätningarna samt robust och snabb insamling av data.

Undersökningen genomfördes med en 800 meter lång kabel 

utrustad med 81 elektroder i 10-metersintervaller. Mätningarna 

utfördes längs med tre mer eller mindre parallella 2D-profiler. 

Genom att använda en så kallad roll-along-teknik hade varje 

profil en totallängd på 1 600 meter. I efterbearbetningen 

visualiserades samtliga data i så kallade staketdiagram för att 

skapa en modell i kvasi-3D, vilket underlättade den geologiska 

utvärderingen.

Resultatet visade på flera potentiella mineralfyndigheter,  

varav några befann sig nära markytan. För att bekräfta fyndig- 

heterna utfördes borrningar på de mest lovande och ytnära 

platserna. Stickproven från borrningarna korrelerade väl med 

de geofysiska mätningarna. Genom att optimera processen i det 

otillgängliga området kunde stora kostnader sparas på utrust-

ning, logistik och arbetskraft, vilket gjorde prospekteringen 

mycket kostnadseffektiv. 

Optimering av prospekteringskostnader
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AKTIEN OCH DEFINITIONER

Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital
Guideline Geo AB:s (publ) aktier har emitte-

rats enligt svensk lag och finns registrerade 

hos Euroclear Sweden AB i elektronisk 

form, med ISIN-kod SE0000849523. 

Enligt bolagsordningen ska det emitterade 

aktiekapitalet vara lägst 7 500 000 SEK 

och högst 30 000 000 SEK. Antalet aktier 

skall vara lägst 2 500 000 och högst  

30 000 000. Aktiens kvotvärde är 1,00 SEK. 

Alla aktier har samma rätt till vinst och 

överskott vid likvidation samt berättigar till en 

röst vid Guideline Geos bolagsstämma. 

Det finns inga begränsningar i aktiernas 

överlåtbarhet. 

Aktiekapitalet i Guideline Geo uppgår 

till 7 505 179 SEK fördelat på 7 505 179 

aktier.

Ägarstruktur
I tabellen på sid 30 återges bolagets 

ägarstruktur per den 31 december 2015. 

Uppgifterna i tabellen baseras på informa-

tion från Euroclear Sweden. Guideline Geo 

hade 3 742 (4 103) aktieägare per den  

31 december 2015. 

Kursutveckling
I diagrammet på sid 30 visas Guideline 

Geos kursutveckling 2015.

Aktieägaravtal
Såvitt styrelsen för Guideline Geo känner 

till, föreligger inte några aktieägaravtal eller 

andra överenskommelser mellan några av 

Guideline Geos aktieägare som syftar till 

gemensamt inflytande över bolaget. Vidare 

finns det inga, såvitt styrelsen för Guideline 

Geo känner till, överenskommelser eller

motsvarande avtal som kan komma att leda 

till att kontrollen över bolaget förändras. 

   FÖRÄNDRINGAR AV TOTALT  
  FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITALET AKTIEKAPITAL TOTALT ANTAL KVOTVÄRDE
ÅR HÄNDELSE ANTAL AKTIER KSEK KSEK AKTIER SEK

2001 Bolagets bildande 1 000 100 100 1 000 100,00

2001 Split 10 000:1 9 999 000 0 100 10 000 000 0,01

2005 Apportemission 1) 90 000 000 900 1 000 100 000 000 0,01

2005 Omvänd split 1:10 –90 000 000 0 1 000 10 000 000 0,10

2005 Nyemission 2) 600 404 60 1 060 10 600 404 0,10

2005 Nyemission 3) 4 000 000 400 1 460 14 600 404 0,10

2006 Utnyttjande av teckningsoptioner 360 000 36 1 496 14 960 404 0,10

2006 Nyemission 4) 1 460 000 146 1 642 16 420 404 0,10

2007 Utnyttjande av teckningsoptioner 2 100 000 210 1 852 18 520 404 0,10

2007 Nyemission 5) 6 173 468 617 2 469 24 693 872 0,10

2008 Kvittningsemission 1 514 194 151 2 620 26 208 066 0,10

2009 Nyemission 6) 3 276 008 328 2 948 29 484 074 0,10

2009 Nyemission 7) 116 000 12 2 960 29 600 074 0,10

2009 Nyemission 8) 29 600 074 2 960 5 920 59 200 148 0,10

2010 Nyemission 9) 397 351 40 5 960 59 597 499 0,10

2010 Nyemission 10) 427 350 43 6 003 60 024 849 0,10

2010 Nyemission 11) 405 004 41 6 044 60 429 853 0,10

2011 Nyemission 12) 553 505 54 6 098 60 983 358 0,10

2011 Nyemission 13) 14 068 434 1 407 7 505 75 051 792 0,10

2013 Omvänd split 1:10 –67 546 613 0 7 505 7 505 179 1,00

1) Likvid för samtliga aktier i Guideline AB
2) Kurs 1,68 SEK
3) Kurs 3,00 SEK
4) Kurs 3,00 SEK
5) Kurs 12,00 SEK. Emissionslikviden används  
 till finansiering av förvärvet av geoteknik-  
 företaget MALÅ GeoScience
6) Kurs 2,20 SEK. Företrädesemission,   
 mars 2009

7)  Kurs 3,45 SEK. Riktad nyemission   
  New Street Capial
8)  Kurs 1,20 SEK. Företrädesemission,   
  november/december 2009
9)  Kurs 1,51 SEK. Riktad nyemission   
  New Street Capital, februari 2010
10)   Kurs 2,34 SEK. Riktad nyemission   
  New Street Capital, maj 2010

11)   Kurs 3,11 SEK. Riktad nyemission som   
  avser slutreglering av förvärvet av aktierna  
  i MALÅ Geoscience Förvaltning AB, novem- 
  ber 2010 
12)   Kurs 2,71 SEK. Riktad nyemission 
  New Street Capital, januari 2011
13)   Kurs 1,48 SEK. Riktad nyemission som   
  avser förvärv av ABEM Instrument AB, 
  augusti 2011

Aktiekapitalets förändring



30 GUIDELINE GEO ÅRSREDOVISNING 2015 – FÖRETAGSPRESENTATION

AKTIEN OCH DEFINITIONER

MARGINALER
EBITDA-marginal
Rörelseresultat exklusive 
avskrivningar i procent av totala 
intäkter.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av 
totala intäkter.

Vinstmarginal
Årets resultat i procent av 
totala intäkter.

RÄNTABILITET
Avkastning på operativt kapital 
Rörelseresultat i procent av 
genomsnittligt operativt kapi-

tal. Genomsnittligt operativt 
kapital beräknas som ingående 
plus utgående operativt kapital 
dividerat med två.

Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus finansiella 
intäkter i procent av genom- 
snittligt sysselsatt kapital.  
Genomsnittligt sysselsatt kapi-
tal har beräknats som in- 
gående plus utgående syssel-
satt kapital dividerat med två.

Avkastning på eget kapital 
Nettoresultat i procent av  
genomsnittligt eget kapital. 
Genomsnittligt eget kapital 

beräknas som ingående plus 
utgående eget kapital dividerat 
med två.

KAPITALSTRUKTUR
Operativt kapital
Balansomslutningen minskad 
med icke räntebärande skulder, 
avsättningar, likvida medel och 
finansiella tillgångar.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minskat 
med icke räntebärande skulder 
och avsättningar.

Andel riskbärande kapital
Redovisat eget kapital plus 

uppskjuten skatt dividerat med 
balansomslutningen.

Räntetäckningsgrad 
Resultat efter finansiella poster  
plus finansiella kostnader divi- 
derat med finansiella kostnader. 

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i för-
hållande till eget kapital.

Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande skuld
Räntebärande skuld vid  
periodens slut.

Soliditet
Eget kapital i procent av 
balansomslutningen.

INVESTERINGAR
Nettoinvesteringar i  
immateriella anläggnings-
tillgångar 
Periodens investeringar i 
immateriella anläggningstill-
gångar minskat med periodens 
försäljningar och utrangeringar.

MEDARBETARE
Antal anställda
Genomsnittligt antal  
anställda under perioden.

DEFINITIONER

ÄGARSTRUKTUR ANTAL AKTIER KAPITAL/RÖSTER

CodeRight AB 1 406 843 18,74%

Nordnet Pensionsförsäkring AB 670 795 8,94%

Guideline Geo AB 617 980 8,23%

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 557 956 7,43%

Adreal AB 196 000 2,61%

Danielsson Alf 188 000 2,50%

Boothe Thomas 150 585 2,01%

Piosek Frank 132 000 1,76%

Nilsson Mats 94 468 1,26%

Lundin Mats 70 000 0,93%

Övriga aktieägare 3 420 552 45,58%

Totalt 7 505 179 100,00%

AKTIEOMSÄTTNING OCH KURSUTVECKLING

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

decnovoktsepaugjuljunmajaprmarfebjan

ANTAL AKTIER

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

SEK

Aktieåterköp
Under året har ett aktieåterköpsprogram 

fortsatt och totalt har 410 650 aktier 

förvärvats till en genomsnittskurs om 10,94 

SEK per aktie. 

Per den 30 december 2015 hade 

Guideline Geo totalt 617 980 egna aktier 

motsvarande 8,23 procent av det totala 

antalet aktier. 

Syftet med aktieåterköpsprogrammet är 

att ge styrelsen möjlighet att anpassa och 

förbättra bolagets kapitalstruktur. 

Övrig information 
Aktierna i Guideline Geo är inte föremål för 

erbjudande som lämnats till följd av bud-

plikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. 

Det har inte förekommit några offentliga 

uppköpserbjudanden i fråga om Guideline 

Geos aktier under det innevarande eller det 

föregående räkenskapsåret, i enlighet med 

ÅRL 6 kap 2 a §.

Utdelningspolitik
Guideline Geos utdelningspolicy innebär 

att 25 till 50 procent av årets resultat efter 

skatt ska delas ut till aktieägarna.

Bemyndigande
De bemyndiganden som årsstämman beslu-

tade om den 27 maj 2015 finns beskrivna i 

bolagsstyrningsrapporten på sid 38.
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FEMÅRSÖVERSIKT OCH NYCKELTAL

Finansiell utveckling i sammandrag
 KONCERNEN KONCERNEN KONCERNEN KONCERNEN KONCERNEN
 2015-01-01 2014-01-01 2013-01-01 2012-01-01 2011-01-01
kSEK 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31

RESULTATRÄKNING     

Nettoomsättning 120 476 109 880 115 460 110 800 86 663

Totala intäkter 130 999 119 723 127 167 121 816 91 666

Rörelsekostnader –124 700 –122 488 –117 990 –113 580 –115 247

EBITDA 12 462 4 257 16 311 13 334 548

Rörelseresultat 6 300 –2 765 9 177 8 236 –23 581

Årets resultat 4 973 –3 147 7 138 20 073 –23 441
     

BALANSRÄKNING     

Totala tillgångar 154 230 156 393 163 813 164 443 148 798

Eget kapital 124 425 125 607 132 251 125 004 104 747

Räntebärande skulder 6 372 7 126 8 606 12 494 14 762
     

KASSAFLÖDE     

Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 431 8 586 5 481 18 314 6 224

Periodens kassaflöde –5 699 –2 466 –5 237 5 707 3 379

Investeringar, netto –5 730 –5 076 –6 830 –10 339 –5 768
     

NYCKELTAL     

EBITDA-marginal 9,5% 3,6% 12,8% 10,9% 0,6%

Rörelsemarginal 4,8% –2,3% 7,2% 6,8% –25,7%

Vinstmarginal 3,8% –2,6% 5,6% 16,5% –25,6%

Avkastning på operativt kapital 5,6% –2,5% 8,7% 8,4% –23,8%

Avkastning på sysselsatt kapital 4,8% –1,9% 6,6% 7,1% –19,4%

Avkastning på eget kapital 4,0% –2,4% 5,5% 17,5% –22,2%

Operativt kapital 115 019 109 943 112 712 98 409 98 250

Sysselsatt kapital 130 797 132 733 140 857 137 498 119 509

Andel riskbärande kapital 85,5% 85,9% 86,1% 84,0% 71.0%

Räntetäckningsgrad 13,2 –6,6 16,3 11,2 –23,8

Skuldsättningsgrad 0,05 0,06 0,07 0,10 0,14

Soliditet 80,7% 80,3% 80,7% 76,0% 70,4%

Antal anställda 75 64 63 61 59
     

DATA PER AKTIE     

Antal aktier vid periodens slut* 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Antal utestående aktier efter utspädning* 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Genomsnittligt antal aktier före utspädning* 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179 6 679 908

Resultat per aktie före utspädning**, SEK 0,66 –0,42 0,95 2,67 –3,51

Eget kapital per aktie*, SEK 16,58 16,74 17,62 16,66 13,96

Utdelning per aktie*, SEK 0,30 0,30 0,30 0,00 0,00

Aktiekurs vid periodens slut*, SEK 10,80 9,15 13,00 7,20 9,70

Aktiernas kvotvärde/nominellt belopp*, SEK 1,00 1,00 1,00 0,10 0,10

Totalt aktiekapital, SEK 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Inbetalt, ej registrerat aktiekapital, kSEK 0 0 0 0 0

***

* År 2009–2012 är dividerade med faktorn 10 för att neutralisera effekten från den genomförda omvända spliten (1:10) i november 2013. 
** År 2009–2012 är omräknade med effekten från rättelsen av övervärde i fastighet. 
*** Föreslagen utdelning.
Efter utgången av 2011 finns inga utestående teckningsoptioner.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören i Guideline Geo AB (publ), 

med organisationsnummer 556606-1155 och med säte i Stock-

holm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 

räkenskapsåret 2015. 

GUIDELINE GEO I KORTHET
Guideline Geo erbjuder integrerade hård- och mjukvarulösningar 

för kartläggning under markytan. Företagets viktigaste regioner är 

Europa, Nordamerika och Asien där framför allt USA, Kina, Indien, 

Tyskland och Storbritannien bidrar mest till nettoomsättningen. 

Koncernen arbetar inom fyra internationella marknadsområden:

• Infrastruktur – undersökning vid nyetablering och underhåll av  

 befintlig infrastruktur

• Miljö – undersökning av miljörisker och geologiska risker

• Vatten – kartläggning och undersökning av vattenförekomster

• Mineral – effektiv prospektering

Guideline Geo har teknisk expertis och omfattande erfarenhet inom 

markradar, geoelektriska och elektromagnetiska kartläggnings- 

sensorer samt inom seismik. Genom ett kundnära arbetssätt tar 

bolaget fram innovativa lösningar. Guideline Geos aktie är noterad 

på NGM Equity i Stockholm.

KONCERNSTRUKTUR
I moderbolaget Guideline Geo AB återfinns koncernledning samt 

övriga koncernövergripande funktioner. Den operativa verksamheten 

bedrivs genom de tre helägda dotterbolagen ABEM Instrument AB, 

MALÅ Geoscience AB och amerikanska dotterbolaget MALÅ  

Geoscience Inc. I bolaget MALÅ Geoscience Förvaltning AB ligger 

koncernens fastigheter. Dotterbolaget Guideline AB äger till 100 

procent dotterbolaget Datawell Energy Services AB och till 50,1 

procent intressebolaget Second Square AB. Dotterbolagen  

Guideline AB och Datawell Energy Services AB bedriver ingen 

operativ verksamhet.  

VERKSAMHETENS UTVECKLING
Väsentliga händelser under 2015 i korthet
• Den globala introduktionen av ABEM WalkTEM och ABEM  

 Terrameter LS fortsatte under året. De stärker koncernens position  

 bland annat inom applikationerna grundvattenkartläggning och  

 mineralprospektering. Sensorerna har under året färdigställts och  

 kompletterats med en unik mjukvara för tolkning och visualisering  

 av mätresultat för att ge kunden ett beslutsunderlag. 

• Den sensationella arkeologiska upptäckten av Super Stonehenge  

 i England skedde genom användning av markradarsensorn MALÅ  

 MIRA i samarbete mellan University of Birmingham, the Ludwig  

 Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual  

 Archaeology och the Central Institute for Meteorology and  

 Geodynamic i Wien. 

• Ett flertal strategiska ordrar som omfattar MALÅ-programmet har  

 bland annat erhållits från en tysk myndighet som beställde två  

 fordonsburna MALÅ MIRA-sensorer med GPS-positionering som  

 ska användas för tredimensionella storskaliga mätningar för att  

 lokalisera objekt i marken. I Kina och Sydkorea har strategiska  

 ordrar vunnits med markradarsensorn MALÅ MIRA.

• Ett flertal strategiska ordrar som omfattar ABEM-programmet  

 har bland annat erhållits från Polens Geologiska Institut   

 avseende ABEM Terraloc och ABEM WalkTEM och från kunder  

 i Latinamerika och Kina som beställde geofysiska sensorer,  

 utbildning och träning.

• Den 24 augusti avslutade Guideline Geo anställningen av  

 bolagets vice vd, tillika delägare i CodeRight AB som är den  

 största enskilda aktieägaren i Guideline Geo AB.

• Den 27 oktober höll bolaget extra bolagsstämma på begäran av  

 den största aktieägaren CodeRight AB. Bolagsstämman valde i  

 enlighet med valberedningens förslag följande styrelseledamöter  

 för tiden till nästa ordinarie årsstämma: Peter Lindgren och Olle  

 Grinder genom omval, samt Daniel Nilsson och Kjell Husby  

 genom nyval. Till styrelseordförande utsågs Peter Lindgren.  

• Mats Lundin anställdes som CFO den 1 januari.

• Bolaget förstärkte under hösten den kommersiella organisationen  

 genom att anställa Johan Koel som Regional Sales Manager  

 EMEA och Anders Ridström som Regional Sales Manager Asia  

 Pacific.

• Johanna Kindahl Malmsjö, Director Product Market and  

 Development, valde att lämna bolaget i augusti.

• Jonny Falk utsågs till produktionschef och till platschef för  

 kontoret i Malå per 1 januari.

• Återköpsprogrammet av egna aktier har fortsatt i enlighet med  

 årsstämmans beslut att bolaget har möjlighet att förvärva upp  

 till 500 000 aktier under året. Återköpsprogrammet ger styrelsen  

 möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur. 

• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om  

 utdelning motsvarande 0,30 SEK per aktie.

• Bolaget flyttade under juni in i mer ändamålsenliga lokaler i  

 Sundbyberg.

Affärsutveckling
Under året har fokus varit att stärka bolagets marknadsorganisation 

Förvaltningsberättelse
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med syfte att flytta fram positionerna i främst Asien och Afrika. 

Under senare delen av året har motsvarande process inletts på den 

nordamerikanska marknaden. En vidareutveckling av den geo- 

grafiska närvaron tillsammans med lösningar för tillväxtmarknader 

kommer att fortsätta vara i fokus de närmaste åren tillsammans 

med målsättning att växa under lönsamhet. Bolaget kommer också 

aktivt att identifiera förvärvsobjekt och samarbetspartners för att 

stärka Guideline Geos marknadserbjudande samtidigt som den 

strategiska planen även inkluderar organisk tillväxt.

Bolagets marknadserbjudande är att erbjuda helhetslösningar 

bestående av sensorer för kartläggning under mark och avancerad 

mjukvara för visualisering med fokus på att ge kunderna besluts- 

underlag som är lätta att förstå och använda i deras dagliga 

verksamhet. I nästa utvecklingsfas handlar det om att implemen-

tera flera olika tjänster och att tillgängliggöra befintlig mätdata i 

molnlösningar, men också att bättre definiera applikationsområden 

för befintliga teknologier och sensorer. 

Produktutveckling 
Inom bolaget sker produktutveckling där enskilda komponenter som 

sensorer, programvaror och tjänster, utvecklas för att erbjuda helhets-

lösningar anpassade för olika applikationsområden. 

För MALÅ-programmet har året präglats av konsolidering och  

vidareutveckling av Guideline Geos patenterade HDR-teknologi 

(High Dynamic Range), en sensor som når djupare och har högre 

upplösning än motsvarande markradarsensorer baserade på  

traditionell teknologi. I början av året lanserades en WiFi-option 

till GX-antennerna vilket ger möjlighet till trådlös dataöverföring 

och som öppnar för ytterligare applikationsområden och ett enklare 

fältarbete.

Intresset för multikanalradarssensorn MALÅ MIRA fortsätter att 

vara starkt, och sensorn har vidareutvecklats med nya mer robusta 

och bärbara lösningar. Även mjukvaran för datainsamling har 

genomgått en större revision för att underlätta och effektivisera 

arbetet i fält. 

För ABEM-programmet har fokus under året varit att vidare-

utveckla sensorn ABEM Terrameter LS, där en reviderad version 

kommer att lanseras under 2016 med funktionalitet som ger bättre 

monitorerings- och dataöverföringsegenskaper, och att vidareut-

veckla sensorn ABEM WalkTEM genom att stärka monitorerings-

egenskaperna. 

Samarbetet med Århus Universitet har ytterligare intensifierats 

och förväntas bidra positivt till Guideline Geo’s samtliga teknik-

områden under 2016. 

Utveckling av nya teknologier och anpassning av befintliga 

sensorer, kombinerat med integrerade tolknings- och visualiserings-

mjukvaror, för att ge kunden ett bättre och enklare beslutsunderlag, 

har inneburit betydande investeringar under 2015. Det är en viktig 

komponent och framgångsfaktor i Guideline Geos visions- och 

strategiarbete. 

INTÄKTER OCH RESULTAT
Året har inneburit ett nytt omsättningsrekord med intäkter om

131,0 MSEK, varav nettoomsättning om 120,5 MSEK. Jämfört med 

2014 motsvarar det en nettoomsättningsökning om 9,6 procent varav 

valutaeffekter står för 7,5 procent. Det ska ses mot en bakgrund där 

affärsklimatet försvårats i flera viktiga tillväxtländer och även inom 

vissa kundsegment som exempelvis mineralexploatering. Omsätt-

ningsrekordet har uppnåtts trots att stora delar av försäljning- och 

marknadsledningen har bytts ut under året. Samtliga regioner har 

visat försäljningstillväxt med undantag för Nordamerika där åtgärder 

vidtagits för att tillvarata den stora potential som finns. Rörelse- 

resultatet för helåret om 6,3 MSEK har uppnåtts trots ökade kost- 

nader i samband med satsningar på personal och marknadsaktiviteter.

Rörelseresultatet har ökat med 9,1 MSEK jämfört med före-

gående år. Det beror främst på reservering för kostnader i samband 

med genomgripande organisationsförändringar 2014 om  

5,5 MSEK, nedskrivning i intressebolaget Second Square AB 2014 

om 1,3 MSEK och förluster under 2014 från intressebolaget  

Second Square AB om 1,8 MSEK. 

FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2015 till 

124,4 (125,6) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 80,7 (80,3) 

procent.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till  

7,4 (8,6) MSEK. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till 

–5,7 (–2,5) MSEK. I kassaflödet ingår investeringar i form av balan-

serade kostnader för produktutveckling om 4,9 MSEK, utdelning till 

aktieägare om 2,2 MSEK, återköp av egna aktier om 4,5 MSEK och 

amorteringar om 0,8 MSEK.

Likvida medel uppgick vid årets slut till 8,3 MSEK och vid 

utgången av föregående år 14,0 MSEK. 

Outnyttjad checkkredit var vid rapportperiodens utgång  

10,8 (11,0) MSEK.

INVESTERINGAR
Under 2015 gjordes nettoinvesteringar på –0,4 (–1,9) MSEK. Mat-

eriella anläggningstillgångar minskade i värde genom avskrivningar 

av byggnader och inventarier, medan immateriella anläggningstill-

gångar ökade i värde genom att investeringarna i form av balanse-

rade kostnader för produktutveckling ökade mer än avskrivningarna.

FINANSIERING
Koncernens räntebärande skulder uppgick vid utgången av 2015 till 

6,4 (7,1) MSEK.

PERSONAL
I koncernen fanns 75 (64) anställda under året, uttryckt som medel-

tal anställda.
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TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknads-

mässiga villkor. Transaktioner med närstående under 2015 omfattar 

att tidigare styrelseledamot Torleif Dahlin, tillika delägare i huvud-

ägaren CodeRight AB, via bolaget Terraohm Instrument AB utförde 

konsulttjänster, utöver styrelsearvode, till en sammanlagd kostnad 

av 193 kSEK.

MODERBOLAGET
Moderbolaget utgörs av koncernledning och koncernövergripande 

funktioner. I moderbolaget är 5 (2) personer anställda. 

Under räkenskapsåret 2015 uppgick moderbolagets intäkter  

till 15,0 (11,9) MSEK och rörelseresultatet uppgick till  

–5,8 (–7,1) MSEK. 

ÅRSSTÄMMA 2015
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningarna 

för bolaget och koncernen samt, i enlighet med styrelsens förslag, 

överföra till årsstämmans förfogande stående fritt eget kapital om 

75 017 kSEK i ny räkning. 

Till styrelseledamöter valdes Peter Lindgren, Torleif Dahlin, Olle 

Grinder och Kjell Husby i enlighet med valberedningens förslag. 

Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till  

ledande befattningshavare samt principer för tillsättande av val-

beredning. 

I bolagsstyrningsrapporten på sid 38 redogörs för av bolagsstäm-

man lämnade bemyndiganden. 

PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 
För ledande befattningshavare
Ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen är 

utformade enligt de senaste beslutade riktlinjerna för att säkerställa 

att Guideline Geo kan erbjuda en marknadsmässig och konkurrens-

kraftig kompensation för att kunna attrahera och behålla kvalifi-

cerade medarbetare. Koncernledningens ersättning omfattar fast 

lön, eventuell rörlig lön och övriga förmåner. Delarna avses skapa 

ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar 

individens prestationer, ansvar och koncernens resultatutveckling. 

Den fasta lönen, som ska vara individuell och differentierad utifrån 

individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknads-

mässiga principer och revideras årligen. Den årliga rörliga delen kan 

i normalfallet uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen. 

Övriga förmåner ska motsvara vad som anses rimligt i förhållande 

till praxis på marknaden. 

Styrelsens förslag inför årsstämman den 27 maj 2016 innebär 

att bolaget i allt väsentligt ska fortsätta tillämpa nuvarande princi-

per avseende ersättning och andra anställningsvillkor för koncern-

ledningen. 

Optionsprogram
Vid årets utgång fanns inga utestående optionsprogram. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
• Bolagets marknadschef för Nordamerika, Matthew Wolf, valde att  

 lämna bolaget i januari 2016. 

• Under januari 2016 introducerades en förbättrad MALÅ Ground  

 Explorer som nu innehåller en funktion för WiFi för export av  

 mätdata. 

• Bolagets Regional Sales Manager EMEA, Johan Koel, valde att  

 lämna bolaget av personliga skäl i mars 2016. 

• Återköpsprogrammet av egna aktier har fortsatt. Syftet med  

 återköpsprogrammet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och  

 förbättra bolagets kapitalstruktur. 

FRAMTIDA UTVECKLING
Koncernen är finansiellt väl rustad för framtiden med en stark 

balansräkning. Guideline Geo är en ledande aktör på en fragmen-

terad marknad där en rad aktörer saknar förutsättningar och kapaci-

tet för tillväxt vilket kan skapa tillfällen för kompletterande förvärv. 

Samtidigt inkluderar bolagets strategiska plan en fortsatt organisk 

tillväxt.

Bolaget arbetar vidare med att utveckla kunderbjudanden inom 

de fyra marknadsområdena. Viktiga komponenter kommer att vara 

avancerad tolkningsmjukvara för förbättrad visualisering av geo-

fysiska mätdata för att ge ett kundanpassat beslutsunderlag, samt 

etablering av samarbeten med aktörer som har kompletterande  

erbjudanden och kompetenser. På sikt kan utvecklingen även 

komma att innebära alternativa affärsmodeller till den idag dom-

inerande varianten av engångsbetalning för hårdvara.

Fortsatta satsningar inom framför allt försäljnings- och marknads-

organisation samt produktutveckling kommer att genomföras för att 

skapa förutsättningar för framtida tillväxt. 

RISKFAKTORER
Exponeringen mot EUR och USD innebär ett riskmoment på  

Guideline Geos nettoomsättning. 

Mer detaljerad information kring koncernens riskexponering och 

riskhantering finns i not 4 på sid 53.

MILJÖINFORMATION SOM ÄR VIKTIG FÖR BEDÖMNINGEN 
AV BOLAGETS STÄLLNING OCH RESULTAT
Någon tillståndspliktig verksamhet eller anmälningspliktig verksam-

het enligt miljöbalken bedrivs inte. 

AKTIEN OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
Det totala antalet aktier per den 31 december 2015 uppgår till  

7 505 179. 
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ÅRSSTÄMMA OCH FÖRSLAG TILL UTDELNING
Årsstämma kommer att hållas den 27 maj 2016, se sid 66. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION MODERBOLAGET
Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor:

Överkursfond  140 316 959

Balanserat resultat –65 150 085

Årets resultat –149 274

Summa 75 017 600

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria 

fonder disponeras enligt följande:

Utdelning 0,30 SEK per aktie        –2 251 554 

Balanseras i ny räkning    72 766 046

Summa    72 766 046  

Styrelsen har som målsättning att följa den utdelningspolicy som 

finns beskriven på sid 30. 

FLERÅRSÖVERSIKT
Flerårsöversikt återfinns på sid 31.
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Bolagsstyrningsrapport 2015
ÖVERSIKT OCH PRINCIPER FÖR BOLAGSSTYRNING
Guideline Geos aktieägare är de som ytterst fattar beslut om bola-

gets ledning. På årsstämman utser aktieägarna styrelsen, styrel-

sens ordförande och revisorer. Styrelsen ansvarar inför ägarna för 

bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter. 

Revisorn rapporterar på årsstämman om sin granskning. 

Protokoll från årsstämman 2015 finns tillgängligt på svenska på 

bolagets webbplats. 

Information om årsstämma 2016 finns på sid 66. Där framgår 

även vilket datum begäran från aktieägare att få ett ärende behand-

lat på stämman ska ha inkommit. Ytterligare detaljer om årsstäm-

man finns på bolagets webbplats. 

Vid verksamhetsårets slut hade Guideline Geo 3 742 aktieägare. 

Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity i Stockholm. 

Utöver de regler som följer av lag eller annan författning tilläm-

par bolaget Svensk kod för bolagsstyrning. Guideline Geo tillämpar 

koden utan avvikelser. 

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL  
AVSEENDE FINANSIELL RAPPORTERING
System för intern kontroll och riskhantering
Bolagsstyrning handlar om hur verksamheten styrs, leds och 

kontrolleras med syfte att skapa värde för bolagets ägare och andra 

intressenter. Guideline Geo styrs av bland annat följande regelverk: 

aktiebolagslagen, Svensk kod för bolagsstyrning, bokföringslagen, 

årsredovisningslagen samt NGM Equitys regelverk. 

Intern kontroll ska vara utformad för att ge rimlig säkerhet av-

seende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och 

om de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med 

god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga 

krav på noterade bolag. Den interna kontrollen är organiserad för 

bolagets specifika verksamhet och förhållanden. 

Kontrollmiljö
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen avseende den 

finansiella rapporteringen. En viktig del av kontrollmiljön är att be-

slutsvägar, befogenheter och ansvar är tydligt definierade och kom-

municerade mellan olika nivåer i organisationen samt att interna 

policyer och manualer finns. En viktig del i styrelsens arbete är där-

för att utarbeta och godkänna ett antal grundläggande policyer och 

riktlinjer. Dessa inkluderar styrelsens arbetsordning, beslutsordning, 

vd-instruktion och informationspolicy. Syftet med dessa policyer är 

bland annat att skapa grunden för en god intern kontroll. 

Vidare har styrelsen säkerställt att organisationsstrukturen ger 

tydliga roller, ansvar och processer som gynnar en effektiv hante-

ring av verksamhetens risker och möjliggör måluppfyllelse. Som en 

del i ansvarsstrukturen ingår att styrelsen månatligen utvärderar 

verksamhetens prestationer och resultat genom ett ändamålsenligt 

rapportpaket innehållande resultat- och balansräkningar, analyser av 

viktiga nyckeltal, kommentarer avseende affärsläget för respektive 

verksamhet samt kvartalsvis även prognoser för kommande perioder. 

Riskbedömning
Guideline Geo gör löpande en kartläggning av koncernens risker.  

Vid denna genomgång identifieras ett antal resultaträknings- och 

balansräkningsposter där risken för fel i den finansiella rapporte-

ringen är förhöjd. Kring dessa risker arbetar företaget kontinuerligt 

med att förstärka kontrollerna. Vidare sker tillsammans med bolag-

ets externa revisor regelbunden uppföljning och utvärdering av den 

interna kontrollen. Vid dessa möten diskuteras möjliga förbättringar 

med de externa revisorerna. 

Kontrollaktiviteter
Koncernens kontrollstruktur utformas för att hantera de risker som 

styrelsen bedömer vara väsentliga för den interna kontrollen av den 

finansiella rapporteringen. Syftet med de ändamålsenliga kontroll-

aktiviteterna är att upptäcka, förebygga och rätta till felaktigheter 

och avvikelser i rapporteringen. Kontrollaktiviteterna omfattar till 

exempel kontoavstämningar, analytisk uppföljning, jämförelser  

mellan resultat- och balansposter och kontrollinventeringar. 

Information och kommunikation
Policyer och riktlinjer är särskilt viktiga för en korrekt redovisning, 

rapportering och informationsgivning. Inom Guideline Geo upp-

dateras policyer och riktlinjer avseende den finansiella processen 

löpande. För kommunikation med interna och externa parter finns 

en informationspolicy som anger riktlinjer för kommunikationen. 

Syftet med policyn är att säkerställa att alla informationsskyldig-

heter efterlevs på ett korrekt och fullständigt sätt. 

Uppföljning
Finansiell uppföljning sker månatligen på koncernnivå. Uppföljning 

sker vanligen mot budget och föregående år. Resultatet analyseras 

av såväl ekonomifunktionen som av resultatansvarig person. CFO 

rapporterar till vd, som månadsvis till styrelsen lämnar finansiella 

rapporter för koncernen. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den 

information som företagsledningen lämnar. Vd redovisar kvartalsvis 

för styrelsen uppföljning av verksamhetsmässiga mål i affärsplanen. 

Vd lägger vidare fram förslag till delårsrapporter som utvärderas och 

godkänns av styrelsen innan de offentliggörs.
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Internrevision
Bolaget har valt att inte ha en särskild internrevision. Styrelsen 

utvärderar årligen behovet av en sådan funktion. Mot bakgrund av 

ovanstående har styrelsen utvärderat och funnit det tillräckligt att 

den externa revisorn vid behov har utökat sin revision genom att 

specialgranska separata affärsupplägg eller större affärshändelser.

DIREKTA ELLER INDIREKTA AKTIEINNEHAV
Utförliga uppgifter om bolagets aktieägare återfinns i avsnitt Aktie-

kapital och ägarförhållanden på sid 29. Följande aktieägare har ett 

direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget, som representerar minst 

en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget: 

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER KAPITAL/RÖSTER

CodeRight AB 1 406 843 18,74%

RÖSTRÄTTSBEGRÄNSNINGAR
Bolagets bolagsordning innehåller inga begränsningar i fråga om hur 

många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma. 

VISSA BOLAGSORDNINGSBESTÄMMELSER
Bolagets bolagsordning saknar särskilda bestämmelser om tillsätt-

ande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av 

bolagsordningen. 

AV BOLAGSSTÄMMAN LÄMNADE BEMYNDIGANDEN
Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att  

bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett 

eller flera tillfällen, fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på 

NGM Equity samt dels förvärv enligt förvärvserbjudande till aktie-

ägarna, dels överlåtelse av egna aktier på NGM Equity, eller på 

annat sätt än på NGM Equity enligt nedan. 

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat hand-

lingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets 

kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt 

tillvarata attraktiva förvärvsmöjligheter genom att helt eller delvis 

finansiera företagsförvärv med egna aktier. 

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier 
Villkoren för förvärv av egna aktier är följande:

1.  Förvärv får ske av högst 500 000 aktier av samtliga aktier i  

  bolaget 

2.  Förvärv får ske genom handel på NGM Equity samt genom  

  förvärv enligt förvärvserbjudande till aktieägarna 

3.  Förvärv på NGM Equity får endast ske till ett pris per aktie som  

  ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet 

4.  Betalning för aktierna ska erläggas kontant 

5.  Förvärv av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen 

Bemyndigande att besluta om förvärv av egna aktier 
Villkoren för överlåtelse av egna aktier är följande:

1.  Överlåtelse får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar  

  vid tidpunkten för styrelsens beslut 

2.  Överlåtelse av aktier får ske genom handel på NGM Equity eller  

  på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

3.  Överlåtelse av aktier på NGM Equity får endast ske till ett pris  

  per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kurs- 

  intervallet 

4.  Ersättning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom  

  apport eller kvittning av fordran mot bolaget eller annars med  

  villkor 

5. Överlåtelse av aktier får ske vid ett eller flera tillfällen 

Bemyndigande att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera 

tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om 

emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner 

mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller 

kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från 

aktieägarnas företrädesrätt, medförande en ökning av antal aktier 

med högst 2 500 000. 

Syftet med bemyndigandet är att skapa handlingsfrihet för  

finansiering av nya affärsmöjligheter inom befintlig verksamhet eller 

för utvidgad verksamhet i form av exempelvis företagsförvärv. 

BOLAGSSTÄMMANS FUNKTION
Bolaget tillämpar inte några särskilda arrangemang i fråga om  

bolagsstämmans funktion, varken på grund av bestämmelser i  

bolagsordningen eller, så vitt är känt för bolaget, aktieägaravtal. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETSFORMER
Storlek och sammansättning
Enligt Guideline Geos bolagsordning ska styrelsen, utöver arbets-

tagarrepresentanterna, bestå av minst tre och högst sju ledamöter. 

Vid årsstämman den 27 maj 2015 beslutades att styrelsen 

ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Följande 

ledamöter, Peter Lindgren, Torleif Dahlin, Olle Grinder och Jonas 

Moberg omvaldes. Till styrelseordförande valdes Peter Lindgren. 

Samtliga ordinarie ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget 

och dess ledning. Samtliga ledamöter förutom Torleif Dahlin och 

Jonas Moberg är oberoende även i förhållande till större aktieägare. 

Arbetstagarrepresentanter har under 2015 varit Marcus Hultdin och 

Lars Mikaelsson. 

Vid extra bolagsstämma den 27 oktober 2015 beslutades att 

entlediga Jonas Moberg samt Torleif Dahlin som ordinarie styrelse-

ledamöter, och att välja Kjell Husby samt Daniel Nilsson till ordina-

rie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till 

styrelseordförande valdes Peter Lindgren.
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Styrelsens ledamöter
Det är styrelsens uppfattning att styrelsen har en, med hänsyn till 

bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, 

ändamålsenlig sammansättning med hänsyn till ledamöternas 

kompetens, erfarenhet och bakgrund. En presentation av utbild-

ning, nuvarande uppdrag, och antal aktier för styrelsens ledamöter 

finns på sid 41. 

Styrelseordförande
Styrelsens ordförande Peter Lindgren är inte anställd i bolaget. Det 

är styrelsens uppfattning att Peter Lindgren tillser att styrelsens 

arbete bedrivs effektivt och att den även i övrigt fullgör de uppgifter 

som åligger den enligt gällande lag och övriga bestämmelser. 

Styrelsens arbetsformer
Styrelsen är ytterst ansvarig för bolagets organisation och förvalt-

ning och ska dessutom fatta beslut i strategiska frågor. Styrelsen 

har under 2015 haft 14 möten. Relevant underlag har skickats 

ut till samtliga ledamöter inför varje möte, som sedan har hållits i 

enlighet med för mötet godkänd dagordning. Det förekommer att 

andra befattningshavare vid behov deltar i styrelsens möten som 

föredragande. Frågor av lite större betydelse som diskuterats under 

året har i huvudsak rört bolagets ekonomiska utveckling, finansiella 

ställning och likviditetsbehov samt bolagets framtida strategi.  

Styrelsens uppgifter
Styrelsens ambition har, i enlighet med kraven i koden, varit att 

ägna särskild omsorg åt att dels fastställa de övergripande målen 

för verksamheten och besluta om strategier för att nå dessa, dels 

fortlöpande utvärdera den operativa ledningen, allt i syfte att 

säkerställa bolagets styrning, ledning och kontroll. Styrelsen är av 

uppfattningen att det finns bra system för uppföljning och kontroll 

av den ekonomiska ställningen gentemot de fastställda målen, att 

kontroll sker av att lagar och andra regler efterföljs och att den 

externa informationsgivningen är öppen, saklig och relevant. Det 

finns skriftliga instruktioner som reglerar fördelningen av uppgifter 

mellan styrelsen och vd. Instruktionerna revideras årligen och är i 

huvudsak: 

• Arbetsordning för styrelsen

•  Vd-instruktion

•  Attestordning

Styrelsen utvärderar sitt arbete varje år och det ankommer på  

styrelsens ordförande att tillse att så sker. Den samlade uppfatt-

ningen är att styrelsearbetet fungerat bra under året samt att styrel-

sen uppfyller kodens krav avseende styrelsens arbete. Ersättning till 

styrelseledamöter beslutas årligen av årsstämman. 

Årsstämman 2015 beslutade att till styrelsearvode ska avsättas 

450 000 SEK, varav 150 000 SEK avser arvode till styrelsens  

ordförande samt att resterande belopp fördelas i lika delar,  

100 000 SEK, till övriga styrelseledamöter. 

STYRELSENS ARBETE I UTSKOTT
Revisionsutskott
Hela Guideline Geos styrelse tar ansvar för att revisionen på ett 

effektivt sätt säkerställer att koncernen har godtagbara rutiner för 

intern kontroll och har en korrekt finansiell rapportering av hög 

kvalitet. Revisionsfrågor behandlas vid de ordinarie mötestillfällena. 

Inga särskilda utskottsmöten har förekommit. Två gånger per år, i 

samband med rapportering för tredje kvartalet och vid årsbok- 

slutet, redogör bolagets revisorer för de iakttagelser som noterats 

vid genomförd revision. 

Ersättningsutskott
Hela styrelsen beslutar i frågor rörande ersättning till ledande 

befattningshavare och som grund för detta ligger stämmans beslut 

OBEROENDE I FÖRHÅLLANDE TILL:

 BOLAGET OCH  BOLAGETS   
STYRELSEN BOLAGSLEDNINGEN STÖRRE AKTIEÄGARE  

Peter Lindgren, ordförande Ja  Ja

Kjell Husby, vd Nej  Ja

Olle Grinder  Ja  Ja

Daniel Nilsson Ja Ja

Jonas Moberg Nej Nej

Torleif Dahlin Ja Nej

Marcus Hultdin, 

arbetstagarrepresentant Nej Ja

Lars Mikaelsson, 

arbetstagarrepresentant  Nej  Ja

 NÄRVARO
STYRELSEN STYRELSEMÖTEN 

Peter Lindgren, ordförande  14

Kjell Husby, vd 3

Olle Grinder  13

Daniel Nilsson 3

Jonas Moberg 10

Torleif Dahlin  10

Marcus Hultdin, arbetstagarrepresentant 13

Lars Mikaelsson, arbetstagarrepresentant  14

MÖTESNÄRVARO: 
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avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen. Ersättnings-

frågor behandlas vid de ordinarie mötestillfällena. Inga särskilda 

utskottsmöten har förekommit.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNINGEN
Verkställande direktör
Vd tillsätts och entledigas av styrelsen. Vd:s arbete utvärderas 

löpande av styrelsen, vilket sker utan bolagsledningens närvaro. 

Vd har till uppgift att sköta den operativa förvaltningen av bolaget. 

I styrelsens skriftliga instruktioner fastställs arbetsfördelningen 

mellan styrelse och vd. En presentation av ledande befattnings-

havare och deras övriga uppdrag finns på sid 42. 

Ersättningen till koncernledningen
Guideline Geos styrelse fattar beslut om ersättning till verkställ-

ande direktören och beslutar även om riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare. Följande riktlinjer för ersättning till 

ledande befattningshavare godkändes av årsstämman den 27 maj 

2015: 

Ersättning och andra anställningsvillkor för koncernledningen 

är utformade för att säkerställa att Guideline Geo kan erbjuda en 

marknadsmässig och konkurrenskraftig kompensation som förmår 

attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Koncern- 

ledningens ersättning ska kunna utgöras av fast lön, eventuell 

rörlig lön, övriga förmåner och aktierelaterat incitamentsprogram. 

Delarna avser att skapa ett balanserat ersättnings- och förmåns-

program som återspeglar medarbetarens prestationer, ansvar och 

koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som ska vara 

individuell och differentierad utifrån individens ansvar och presta-

tioner, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras 

årligen. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå till maxi-

malt 35 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner ska motsvara 

vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. 

VALBEREDNING
I enlighet med beslut på Guideline Geos årsstämma den 27 maj 

2015 har styrelsens ordförande kontaktat de största aktieägarna 

vid utgången av tredje kvartalet 2015 för att utse valberedning 

inför årsstämman 2016. 

Valberedningen består av följande personer:

• Torleif Dahlin, företräder CodeRight AB med 18,74 procent  

 av rösterna

• Alf Danielsson, 5,12 procent av rösterna

• Frank Piosek, 1,76 procent av rösterna

• Peter Lindgren, styrelseordförande, 0,27 procent av rösterna

Torleif Dahlin har utsetts till ordförande och kommer att leda val-

beredningens arbete. Valberedningens förslag kommer att presen- 

teras i kallelsen till årsstämman 2016 samt på bolagets webbplats. 

För ytterligare information om årsstämman, se sid 66. 

EXTERN REVISION
Guideline Geos revisorer väljs av årsstämman för en period av ett 

år. Vid årsstämman 2015 valdes KPMG till revisionsbolag med 

auktoriserade revisor Per Gustafsson som huvudansvarig revisor. 

Revisorerna rapporterar till styrelsen om sin granskning och ger 

omdöme om den interna kontrollen. 

EVENTUELLA ÖVERTRÄDELSER
Bolaget har inte begått några överträdelser av regelverket vid den 

börs bolagets aktier är upptagna till handel vid eller överträdelser 

av god sed på aktiemarknaden
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Styrelse

Invald: 2015 (även i styrelsen 
2009–2014)
Utbildning: Bergslinjen Metallurgi 
från KTH samt MBA från Uppsala 
universitet 
Bakgrund: Vd-befattningar och 
regionsansvar inom BurmahCastrol 
och BP  
Övriga uppdrag: – 
Aktieinnehav: 20 000 

Kjell Husby
Vd sedan 2014
Född 1953

Olle Grinder 
Ledamot 
Född 1945

Invald: 2008
Utbildning: Bergsingenjör, teknisk 
doktor, docent från KTH, Stockholm  
Bakgrund: Forskare vid Axel 
Johnson Institutet för Industriforsk-
ning, avdelningschef Institutet för 
Metallforskning, docent vid KTH, 
egen företagare och vd för P-M 
Technology AB
Övriga uppdrag: Styrelseledamot  
i P-M Technology AB, Salt Extrac-
tion AB, Swedish Metallurgy and  
Mining AB samt styrelsesuppleant  
i Szakalos Material Science AB 
Aktieinnehav: 61 600 (privat och 
via bolag)

Daniel NIlsson
Ledamot
Född 1977

Invald: 2015
Utbildning: Ekonomie magister-
examen och Politices magister-
examen vid Lunds universitet
Bakgrund: Grundare av DNkonsult, 
ekonomichef och styrelsemedlem 
i Sandvik Mining and Construction 
Sverige AB, processpecialist Sand-
vik Mining AB
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav: 46 000

Marcus Hultdin 

Arbetstagarrepresentant
Född 1985

Invald: 2015
Utbildning: Högskoleexamen i före-
tagsekonomi från Umeå universitet
Bakgrund: Redovisningsekonom på 
MALÅ GeoScience
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav: –
 

Lars Mikaelsson, 

Arbetstagarrepresentant
Född 1959

Invald: 2013  
Utbildning: Teknisk fysik och elek-
troteknik från Tekniska högskolan 
vid Linköpings universitet 
Bakgrund: Utvecklingsingenjör på 
MALÅ GeoScience sedan 1986 
Övriga uppdrag: –
Aktieinnehav: –
 

Invald: 2009, ordförande sedan 
2014
Utbildning: Civilekonom från 
Handelshögskolan i Stockholm 

(inkl kurser vid KTH och Università 
Bocconi, Milano) och polisexamen från 
Polishögskolan i Solna 
Bakgrund: Grundare och vd för Hem-
Garanti24, ordnings- och kriminalpolis 
i Stockholms län, partner på New 
Media Spark (fd Cell Ventures), 
dessförinnan investment banking och 
strategisk konsultverksamhet vid ABN 
Amro Bank, London, Hambros Bank, 
London och Enskilda Securities i 
Stockholm 
Övriga uppdrag: Vd och styrelse- 
ledamot i HemGaranti24 samt  
styrelseledamot för Lindgren Partners 
Scandinavia AB samt Hangaren Bostad 
Fastighets AB inklusive dotterbolag 
och relaterade bostadsrättsföreningar
Aktieinnehav: 20 000

Peter Lindgren 

Ordförande 
Född 1965
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Ledande befattningshavare
 
 

Samtliga medlemmar av styrelse och koncernledning kan 
kontaktas via bolagets adress: Guideline Geo AB, 
Löfströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg eller via e-post på 
info@guidelinegeo.com

KontaktRevisor
KPMG AB
Huvudansvarig revisor: 
Per Gustafsson 
Auktoriserad revisor och partner
Född 1959

Adress:
KPMG AB
Tegelbacken 4 A
Box 16106
103 23 Stockholm

Mats Lundin
CFO sedan 2015
Född 1967

Utbildning: Civilekonom från Umeå universitet 
Anställd sedan: 2015
Bakgrund: Affärs- och verksamhetsdriven CFO, 
ekonomichef, affärscontroller med drygt 20 års 
erfarenhet, främst från internationella B2B-
verksamheter. Tidigare ledande internationella 
befattningar som ekonomichef Recall Sverige, 
CFO Norden för Siemens Industry Software, 
CFO Ryssland för Siemens Industry Software, 
ekonomichef Frankrike och global controller inom 
Ericsson Hewlett-Packard Telecommunications.  
Övriga uppdrag: – 
Aktieinnehav: 80 000 (eget och närståendes)

Jonny Falk
Production Manager, 
Site Manager Malå sedan 2015
Född 1987

Utbildning: UGL (ledarskapsutbildning Försvars-
makten), LEAN Production
Anställd sedan: 2013
Bakgrund: Regionchef för Ung Företagsamhet 
Norrbotten, styrelseuppdrag för Sparbanken Nord 
Näringslivsstiftelse 
Övriga uppdrag: – 
Aktieinnehav: –

Johan Friborg
GPR Product Development Manager sedan 2016
Född 1965

Utbildning: Bergsingenjör, Luleå tekniska hög-
skola och Teknologie doktorsexamen i tillämpad 
geofysik, Luleå tekniska universitet
Anställd sedan: 1997
Bakgrund: Forskare i tillämpad geofysik vid Luleå 
tekniska högskola. Utvecklare av markradar- 
sensorer och mjukvara vid Malå GeoScience AB
Övriga uppdrag: – 
Aktieinnehav: 8 900

Kerstin Bergengren
Director Human Resources sedan 2014
Född 1961

Utbildning: Kandidatexamen Personal- och 
arbetslivsfrågor med inriktning psykologi
Anställd sedan: 2014
Bakgrund: 18 års erfarenhet som konsult inom 
executive search i globala headhuntingbolag, 
med rekryteringsuppdrag inom executive search, 
middle management och specialister, inklusive 
försäljning och genomförande av ett brett utbud 
av rådgivningstjänster inom, career- och talent 
management samt outplacement 
Övriga uppdrag: – 
Aktieinnehav: 14 650 (närståendes)

Kjell Husby
Vd sedan 2014
Född 1953

Utbildning: Bergslinjen Metallurgi från KTH samt 
MBA från Uppsala universitet
Anställd sedan: 2014
Bakgrund: Vd-befattningar och regionsansvar inom 
BurmahCastrol och BP 
Övriga uppdrag: – 
Aktieinnehav: 20 000
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Resultaträkningar

  KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
  2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01
kSEK NOT 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER     

Nettoomsättning 7 120 476 109 880 14 645 11 417 

Förändring i lager av färdiga produkter och 
produkter i arbete 9 –721 –516 0 0

Aktiverade utvecklingsutgifter  4 947 3 715 0 0 

Övriga rörelseintäkter 8 5 576 6 128 320 452

Summa intäkter  130 278 119 207 14 965 11 869

RÖRELSENS KOSTNADER      

Råmaterial och förbrukningsmaterial 9 –43 581 –42 877 0 0

Övriga externa kostnader 6, 10 –22 982 –23 081 –9 670 –12 848

Personalkostnader 11 –51 254 –45 981 –10 986 –6 082

Av- och nedskrivningar materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 12, 13, 18 –6 162 –7 022 –61 –17

Övriga rörelsekostnader  0 –3 011 0 0

Resultatandelar i intressebolag 13 0 0 0 0 

Summa kostnader  –123 979 –121 972 –20 717 –18 947

Rörelseresultat  6 300 –2 765 –5 752 –7 078

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR     

Resultat från andelar i koncernföretag 13 0 0 0 –5 192

Finansiella intäkter 14 4 206 145 85

Finansiella kostnader 14 –478 –390 –128 –43

Resultat efter finansiella poster  5 826 –2 949 –5 735 –12 228

Bokslutsdispositioner 15 0 0 6 017 8 248

Skatt 16 –852 –198 –430 –290

PERIODENS RESULTAT      4 973 –3 147 –149 –4 270

     

Hänförligt till:     
Moderbolagets aktieägare  4 973 –3 147 7 138 –40 153

Innehav utan bestämmande inflytande  0 0 0 0

PERIODENS RESULTAT      4 973 –3 147 7 138 –40 153

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
  2015-01-01 2014-01-01 2013-01-01 2012-01-01
kSEK  2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

POSTER SOM KAN ELLER HAR OMKLASSIFICERATS 
TILL PERIODENS RESULTAT

Omräkningsdifferenser  489 999 0 0

Övrigt totalresultat  489 999 0 0

Periodens totalresultat  5 462 –2 148 7 138 –40 153

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare  5 462 –2 148

Innehav utan bestämmande inflytande  0 0 0 0

PERIODENS TOTALRESULTAT      5 462 –2 148 0 0

Totalresultat per aktie före utspädning, SEK    17 0,73 –0,29 0 0

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 17 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie före utspädning, SEK 17 0,66 –0,42

Aktuellt antal utestående aktier   7 505 179 7 505 179

Resultat per aktuellt antal utestående aktier, SEK 17 0,70 –0,43

Övrigt totalresultat
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Balansräkningar

  KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
kSEK NOT 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 18    

Balanserade utvecklingskostnader  19 507 18 743 0 0

Goodwill  51 750 51 750 0 0

Materiella anläggningstillgångar 12    

Byggnader och mark  16 710 17 699 0 0

Inventarier, verktyg och installationer  3 065 3 022 410 30

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag 13 0 0 101 199 101 449

Andelar i intresseföretag 13 0 0 0 0

Uppskjutna skattefordringar 19 7 510 8 741 4 753 5 183

Summa anläggningstillgångar  98 542 99 955 106 362 106 662

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Varulager 9 26 781 22 660 0 0

Kortfristiga fordringar 20    

Kundfordringar 21 15 413 14 627 16 10

Fordringar hos koncernföretag  0 0 13 546 13 742

Övriga fordringar  3 602 3 250 1 029 250

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 1 625 1 852 760 212

     

Likvida medel 23 8 267 14 049 356 3 058

Summa omsättningstillgångar  55 935 56 438 15 707 17 272

SUMMA TILLGÅNGAR  154 230 156 393 122 069 123 934

Tillgångar
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Balansräkningar

  KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
kSEK NOT 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL 17

Aktiekapital  7 505 7 505 0 0

Övrigt tillskjutet kapital  159 440 159 440 0 0

Omräkningsreserv  1 502 1 013 0 0

Ansamlade förluster inklusive årets resultat  –44 023 –42 351 0 0

Summa eget kapital  124 424 125 607 0 0

Bundet eget kapital     

Aktiekapital  0 0 7 505 7 505

Reservfond  0 0 27 462 27 462

Summa bundet eget kapital  0 0 34 967 34 967

Fritt eget kapital     

Balanserade vinstmedel  0 0 –65 150 –54 236

Överkursfond  0 0 140 317 140 317

Årets resultat  0 0 –149 –4 270

Summa fritt eget kapital  0 0 75 018 81 811

SUMMA EGET KAPITAL  124 424 125 607 109 985 116 778

OBESKATTADE RESERVER  0 0 81 0

     

LÅNGFRISTIGA SKULDER     

Skulder till kreditinstitut 25 5 058 5 646 0 0

Övriga långfristiga skulder  0 250 0 250

Avsättningar 24 350 2 499 0 228

Summa långfristiga skulder  5 408 8 395 0 478

KORTFRISTIGA SKULDER 20    

Skulder till kreditinstitut 25 1 314 1 480 0 0

Leverantörsskulder 25 5 199 7 377 651 384

Skulder till koncernföretag  0 0 7 363 4 642

Övriga kortfristiga skulder  6 685 3 847 1 648 653

Uppluna kostnader och förutbetalda intäkter 26 11 199 9 687 2 341 999

Summa kortfristiga skulder  24 398 22 391 12 003 6 678

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  154 230 156 393 122 069 123 934

POSTER INOM LINJEN     

Ställda panter 27 33 457 33 662 Inga Inga

Eventualförpliktelser 28 9 967 12 008 Inga Inga

Eget kapital och skulder

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna.
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Förändringar eget kapital

Koncernen 2014
     TOTALT 
  ÖVRIGT  ANSAMLADE HÄNFÖRLIGT SUMMA
 AKTIE- TILLSKJUTET OMRÄKNINGS- FÖRLUSTER INKL MODERBOLAGETS EGET
kSEK KAPITAL KAPITAL RESERV ÅRETS RESULTAT AKTIEÄGARE KAPITAL

Ingående eget kapital 1 januari 2014 7 505 159 440 14 –34 708 132 251 132 251

Lämnad utdelning    –2 252 –2 252 –2 252

Återköp av egna aktier    –2 244 –2 244 –2 244

Årets resultat    –3 147 –3 147 –3 147

Övrigt totalresultat   999  999 999

Årets totalresultat   999 –3 147 –2 148 –2 148

Utgående eget kapital 31 december 2014 7 505 159 440 1 013 –42 351 125 607 125 607

     TOTALT 
  ÖVRIGT  ANSAMLADE HÄNFÖRLIGT SUMMA
 AKTIE- TILLSKJUTET OMRÄKNINGS- FÖRLUSTER INKL MODERBOLAGETS BEGET
kSEK KAPITAL KAPITAL RESERV ÅRETS RESULTAT AKTIEÄGARE KAPITAL

Ingående eget kapital 1 januari 2015 7 505 159 440 1 013 –42 351 125 607 125 607

Lämnad utdelning    –2 151 –2 151 –2 151

Återköp av egna aktier    –4 494 –4 494 –4 494

Årets resultat    4 973 4 973 4 973

Övrigt totalresultat   489  489 489

Årets totalresultat   489 4 973 5 462 4 973

Utgående eget kapital 31 december 2015 7 505 159 440 1 502 –44 023 124 424 124 424

Koncernen 2015

Förändringar eget kapital

      SUMMA
 AKTIE-   BALANSERADE ÅRETS EGET
kSEK KAPITAL RESERVFOND ÖVERKURSFOND VINSTMEDEL RESULTAT KAPITAL

Ingående eget kapital 1 januari 2014 7 505 27 462 140 317 –49 301 –439 125 544

Omföring årets resultat    –439 439 0

Lämnad utdelning    –2 252  –2 252

Återköp av egna aktier    –2 244  –2 244

Årets resultat     –4 270 –4 270

Utgående eget kapital 31 december 2014 7 505 27 462 140 317 –54 236 –4 270 116 778

Moderbolag 2014

      SUMMA
 AKTIE-   BALANSERADE ÅRETS EGET
kSEK KAPITAL RESERVFOND ÖVERKURSFOND VINSTMEDEL RESULTAT KAPITAL

Ingående eget kapital 1 januari 2015 7 505 27 462 140 317 –54 236 –4 270 116 778

Omföring årets resultat    –4 270 4 270 0

Lämnad utdelning    –2 151  –2 151

Återköp av egna aktier    –4 494  –4 494

Årets resultat     –149 –149

Utgående eget kapital 31 december 2015 7 505 27 462 140 317 –65 151 –149 109 984

Moderbolag 2015
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Kassaflödesanalys

  KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
  2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01
kSEK NOT 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Rörelseresultat  6 300 –2 765 –5 752 –7 078

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     

   Avskrivningar   6 162 7 022 61 17

   Nedskrivningar  0 1 257 –81 –5 192

   Avsättningar  –2 149 2 499 0 0

   Kapitalandel i intresseföretag  0 1 754 0 0

   Orealiserad kursvinst/förlust  573 854 0 0

Betald inkomstskatt  626 –175 0 0

Erhållen ränta  4 206 145 85

Erlagd ränta  –478 –390 –129 –43

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  11 038 10 262 –5 756 –12 211

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDINGAR AV RÖRELSEKAPITAL     

Förändringar av varulager  –4 121 –4 086 0 0

Förändringar av rörelsefordringar  –1 158 4 206 –1 136 11 818

Förändringar av rörelseskulder  1 673 –1 796 5 178 –631

Kassaflöde från den löpande verksamheten  7 432 8 586 –1 714 –1 024

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Förvärv av immateriella tillgångar  –4 947 –3 715 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  –941 –1 402 –441 0

Försäljning av inventarier  157 41 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –5 731 –5 076 –441 0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Upptagna lån  726 0 0 0

Amortering av skuld  –1 480 –1 480 0 0

Utdelning aktieägare  –2 151 –2 252 –2 151 –2 252

Återköp aktier  –4 494 –2 244 –4 494 –2 244

Erhållna koncernbidrag  0 0 6 098 8 248

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  –7 399 –5 976 –547 3 752

ÅRETS KASSAFLÖDE FÖRE KURSDIFFERENS  –5 698 –2 466 –2 702 2 728

Kursdifferens i likvida medel  –84 145 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE  –5 782 –2 321 –2 702 2 728

Likvida medel vid årets början  14 049 16 370 3 058 330

Justerade likvida medel vid årets början  14 049 16 370 3 058 330

Likvida medel vid årets slut  8 267 14 049 356 3 058

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL  –5 782 –2 321 –2 702 2 728

Tillhörande noter är en integrerad del av de finansiella rapporterna.
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Tilläggsuppgifter och noter
NOT 1 ALLMÄN INFORMATION

Guideline Geo AB (publ), har sitt säte i Stockholm, Sverige. Huvudkontorets 

adress är Löfströms Allé 6A, 172 66 Sundbyberg. Koncernen består av moder-

bolaget Guideline Geo AB (publ) samt de direkt helägda dotterbolagen MALÅ 

GeoScience Förvaltnings AB, ABEM Instrument AB och Guideline AB, samt  

de indirekt helägda dotterbolagen MALÅ GeoScience AB, Datawell Energy  

Services AB och MALÅ Geoscience Inc. Guideline Geo är noterat på Nordic 

Growth Market. Denna årsredovisning har den 7 april 2016 godkänts av 

styrelsen för publicering den 11 april 2016. Årsredovisningen fastställs av 

Guideline Geos årsstämma och kommer att framläggas för beslut på årsstäm-

man den 27 maj 2016.

NOT 2 SAMMANFATTNING AV VIKTIGA REDOVISNINGS-

PRINCIPER – KONCERNEN

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredo-

visning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för 

alla presenterade år, om inte annat anges. 

NOT 2.1 GRUND FÖR RAPPORTERNAS UPPRÄTTANDE 

Alla belopp uttrycks i kSEK där ej annat anges. Belopp inom parentes avser 

föregående år. Moderbolagets funktionella valuta är SEK som även utgör 

rapporteringsvaluta för moderbolaget och koncernen. Det innebär att de 

finansiella rapporterna presenteras i SEK. Resultaträkningen är uppställd 

i kostnadsslag. Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till 

anskaffningsvärde, om inget annat anges. Koncernredovisningen har upp-

rättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting 

Standards (IFRS), årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings  

rekommendation RFR 1. Kompletterande redovisningsregler för koncerner 

samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). 

Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver en del viktiga 

redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att styrelsen och företags-

ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av företagets redovis-

ningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som 

är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av 

väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 5. 

Nya standarder, ändringar och tolkningar som trätt i kraft från 1 januari 2015 

Inga av de IFRS- eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska 

för det räkenskapsår som började 1 januari 2015 har haft någon väsentlig 

inverkan på koncernens finansiella rapporter.

Nya standarder, ändringar och tolkningar som träder i kraft under kalenderår 

2016 eller senare 

Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder 

träder i kraft för räkenskapsår som börjar efter 1 januari 2016. Inga av dessa 

förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. 

Ändrad IAS 7 Rapport över kassaflöden: Ändringen avser att upplysningar 

ska lämnas avseende förändring av skulder som enligt IAS 7 är hänförliga till 

finansieringsverksamheten. Upplysning ska lämnas både för förändringar som 

är kassaflödespåverkan och förändringar som inte är kassaflödespåverkande. 

Förändringen av skulder ska delas upp i kassaflöde avseende upplåning 

och amortering, förändringar kopplade till avyttring/förvärv av dotterföretag, 

valutakurseffekter, effekter vid omvärdering till verkligt värde samt övriga 

förändringar. Dessa upplysningar kan lämnas genom en IB/UB-analys av 

skulderna. Om dessa upplysningar lämnas i kombination med till exempel 

förändringar i nettoskuld, ska upplysning lämnas om förändringar i de skulder 

som är hänförliga till finansieringsverksamheten i enlighet med IAS 7 separat 

från förändringar i övriga tillgångar och skulder som ingår i nettoskuld. Änd-

ringen ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2017 eller 

senare. Tidigare tillämpning är tillåten. Det är inte nödvändigt att presentera 

jämförande upplysningar när denna ändring tillämpas första gången. EU 

väntas godkänna ändringen under fjärde kvartalet 2016.

Ändrad IAS 12 Uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar: 

Ändringen klargör när en uppskjuten skattefordran kan redovisas och exempli-

fieras genom förvärvade fastförräntade skuldebrev redovisade till verkligt 

värde. En avdragsgill temporär skillnad genererar en uppskjuten skattefordran 

i de fall värdeförändringarna är negativa och dessa blir avdragsgilla först vid 

realisering. I det fall det inte finns begränsningar i skattereglerna avseende 

att kunna utnyttja en avdragsgill temporär skillnad mot framtida vinster 

ska företag bedöma den uppskjutna skattefordran tillsammans med övriga 

uppskjutna skattefordringar hänförliga till andra avdragsgilla temporära skill-

nader. I det fall det finns restriktioner ska företag bedöma den avdragsgilla 

temporära skillnaden tillsammans med motsvarande typer av avdragsgilla 

temporära skillnader, exempelvis att kapitalförluster endast är avdragsgilla 

mot kapitalvinster. Vid bedömning av framtida skattepliktiga överskott kan 

hänsyn tas till om det finns tillräckliga bevis att det är sannolikt att företagets 

tillgångar kan återvinnas till ett högre belopp än det redovisade. Ändringen 

ska tillämpas retroaktivt på räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2017 

eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten. EU väntas godkänna ändringen 

under fjärde kvartalet 2016.

Årliga förbättringar av IFRS (2010-2012) (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8,  

IAS 16, IAS 24, IAS 38) ska enligt EU tillämpas på räkenskapsår som inleds 

den i februari 2015 eller senare.

Bolaget anser att detta inte kommer att ha någon påverkan.

 

NOT 2.2 KONCERNREDOVISNING

Dotterbolag

Dotterbolag är företag som står under ett bestämmande inflytande från 

moderbolaget. Bestämmande inflytande föreligger om moderbolaget har 

inflytande över investeringsobjektet, är exponerad för eller har rätt till rörlig 

avkastning från sitt engagemang samt kan använda sitt inflytande över inves-

teringen till att påverka avkastningen. Vid bedömningen om ett bestämmande 

inflytande föreligger, beaktas potentiella röstberättigande aktier samt om de 

facto control föreligger.

Dotterbolag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag 

då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur 

koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 

upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseför-

värv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterbolag utgörs av verkligt värde 

på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I 

köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är 

en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade 

kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar 

och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga 

värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav 

utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt 

värde eller till innehavets proportionella andel av det förvärvade företagets 
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nettotillgångar. Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan 

bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på tidigare 

aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara 

förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger 

verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett 

så kallat bargain purchase, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträk-

ningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade 

vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. 

Redovisningsprinciperna för dotterbolag har i förekommande fall ändrats för 

att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. 

Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande 

Koncernen behandlar transaktioner med innehavare utan bestämmande 

inflytande som transaktioner med koncernens aktieägare. Vid förvärv från 

innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan erlagd 

köpeskilling och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet 

på dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och förluster på av-

yttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget 

kapital. När koncernen inte längre har ett bestämmande eller betydande infly-

tande, omvärderas varje kvarvarande innehav till verkligt värde och ändringen 

i redovisat värde redovisas i resultaträkningen. Det verkliga värdet används 

som det första redovisade värdet och utgör grund för den fortsatta redovis-

ningen av det kvarvarande innehavet som intresseföretag, joint venture eller 

finansiell tillgång. Alla belopp avseende den avyttrade enheten som tidigare 

redovisats i övrigt totalresultat, redovisas som om koncernen direkt hade av-

yttrat de hänförliga tillgångarna eller skulderna. Detta kan medföra att belopp 

som tidigare redovisats i övrigt totalresultat omklassificeras till resultatet. Om 

ägarandelen i ett intresseföretag minskar men ett betydande inflytande ändå 

kvarstår, omklassificeras, i de fall det är relevant, bara en proportionell andel 

av de belopp som tidigare redovisats i övrigt totalresultat till resultatet. 

Investeringar i intresseföretag 

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. Från och med  

1 januari 2014 har IFRS 11, Joint Arrangements ändrats. Den nya standar-

den ändrar tidigare kriterier för bestämmande av redovisningsmetod där 

redovisningen tidigare bestämts av arrangemangets legala struktur och ett 

fritt val mellan kapitalandels- och klyvningsmetod. Koncernen redovisar både 

investeringar i joint ventures och intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden 

och har tillämpat principen från och med 1 januari 2013. 

Koncernledningen har gjort bedömningen att ett gemensamt bestäm-

mande inflytande över verksamheten inte innehas trots att mer än hälften 

av aktierna ägs. Ägarandelen i Second Square AB har som en följd av denna 

översyn omklassificerats till ett intressebolag, se även not 13. Denna omklas-

sificering innebar ingen förändring i hur bolaget konsolideras utan kapital-

andelsmetoden har fortsatt att tillämpats. 

NOT 2.3 KLASSIFICERINGAR

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt  

väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer 

än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kort-

fristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas åter-

vinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. Om avvikelse 

sker från denna princip redovisas detta i not till respektive balanspost. 

NOT 2.4 INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer 

att erhållas, och motsvarar de belopp som erhålls för sålda varor efter avdrag 

för rabatter, returer och mervärdesskatt. Koncernen redovisar en intäkt när 

dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida 

ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har 

uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan. 

Koncernen grundar sina bedömningar av returer på historiska utfall och 

beaktar då typ av kund, typ av transaktion och speciella omständigheter i 

varje enskilt fall. 

Försäljning av lösningar för mätning 

Dotterbolagen ABEM Instrument AB och MALÅ Geoscience AB har världs-

ledande positioner inom markradar, resistivitet och ytnära seismik. Starka 

varumärken och global räckvidd kännetecknar bolagen som utvecklar och 

marknadsför sensorer för mätning under mark och i infrastruktur. Försäljning-

en intäktsredovisas när ett koncernföretag levererar en mätsensor till en kund. 

Försäljning av tjänster 

Intäkter från försäljning av tjänster redovisas i den period då tjänsterna 

utförs. Intäkterna beräknas genom att färdigställandegraden för den specifika 

transaktionen fastställs baserat på hur stor del de tjänster som utförts, utgör 

av de totala tjänster som ska utföras. 

Licensintäkter 

Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. I koncernredovisningen 

elimineras koncernintern försäljning. 

Hyresintäkter 

Koncernen hyr ut delar av sina lokaler till extern part. Hyresintäkter för detta 

redovisas i den period uthyrningen avser. 

Ränteintäkter 

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. När 

värdet på en fordran i kategorin lånefordringar och kundfordringar har gått 

ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det återvinningsbara värdet, 

vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat med den ursprung-

liga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att lösa upp diskon-

teringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på nedskrivna lånefordringar 

och kundfordringar redovisas till ursprunglig effektiv ränta. 

Utdelningsintäkter 

Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts. 

NOT 2.5 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA 

Funktionell valuta och rapportvaluta 

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i kon-

cernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där 

respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncern-

redovisningen används SEK, som är moderföretagets funktionella valuta och 

rapportvaluta. 

Transaktioner och balansposter 

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enlig de 

valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster 

som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning 

av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, 

redovisas i resultaträkningen. 

Utländska verksamheters finansiella rapportering 

Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan 

funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta 

enligt följande: tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna 

omräknas till balansdagskurs, intäkter och kostnader för var och en av resul-
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taträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs och alla valutakurs-

differenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital. 

Nettoinvestering i koncernföretag 

Vid konsolideringen redovisas valutakursdifferenser, som uppstår till följd av 

omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter i övrigt totalresultat. 

Vid avyttring av en utlandsverksamhet förs de kursdifferenser som redovisats 

i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisations-

vinsten eller realisationsförlusten. 

NOT 2.6 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Finansiella intäkter består av ränteintäkter på i förekommande fall finansiella 

placeringar, utdelningsintäkter och vinst vid avyttring av finansiella tillgångar 

som kan säljas. Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla 

utdelning fastställts. Resultatet från avyttring av ett finansiellt instrument 

redovisas då de risker och fördelar som är förknippade med ägandet av 

instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har kontroll 

över instrumentet. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och 

leverantörsskulder. I övriga finansiella kostnader ingår bankavgifter. 

NOT 2.7 INKOMSTSKATTER

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redo-

visas i resultaträkningen utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt 

totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i 

övrigt totalresultat respektive eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt 

balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär 

skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från 

det skattemässiga värdet. En sådan skillnad kan uppkomma till exempel vid 

en upp- eller nedskrivning av tillgång eller när tillämpade redovisningsprin-

ciper skiljer sig åt mellan enskilt koncernföretags redovisning och koncern-

redovisningen. Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är 

troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de 

temporära skillnaderna kan nyttjas. 

Temporära skillnader  

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars och skulders redovisade 

respektive skattemässiga värden är olika. Uppskjutna skatteskulder avseende 

temporära skillnader hänförliga till investeringar i dotterbolag redovisas inte 

då moderbolaget kan styra tidpunkten för återföringen över de temporära 

skillnaderna. 

NOT 2.8 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA 

Pensioner 

Pensionsplaner kan antingen vara förmånsbestämda eller avgiftsbestämda. 

Förmånsbestämda pensionsplaner kännetecknas av att utlovad pension 

baseras på ålder, lönenivå och antal tjänsteår inom planen. De förmåns-

baserade pensioner, som innehas av pensionsfonder som inte kan tillhanda-

hålla företagsspecifika eller tillförlitlig information, redovisas som om de vore 

avgiftsbestämda planer. I händelse av ett underskott i dessa pensionsfonder 

har koncernen inga ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är 

betalda, annat än eventuellt högre framtida avgifter. 

I avgiftsbestämda planer betalar företaget anställdas fastställda avgifter 

till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytter-

ligare förpliktelser. Utbetalningar avseende avgiftsbestämda planer, förmåns-

bestämda planer samt övriga ersättningar till anställda redovisas som kostnad 

under den period när den anställde utfört de tjänster ersättningen avser. 

Koncernens viktigaste förmånsbestämda plan per den 31 december 2015 

ITP2 planen omfattar anställda födda före 1979. Förmånerna i den äldre 

förmånsbestämda planen ger en slutlönebaserad ålderspension. Planen är en 

ofonderad förmånsbestämd plan hos Alecta. 

ITP-planen ger pension i procent av löneintervall. Ersättningen minskas 

proportionellt om förväntad arbetstid, inom planen och oavsett arbetsgivare, 

är kortare än 30 år. ITP-planens förmåner intjänade hos tidigare arbetsgivare 

är indexerade efter konsumentprisindex. 

Ersättningar vid uppsägning 

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före 

normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från 

anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångs-

vederlag när den bevisligen är förpliktad endera genom att säga upp anställda 

enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller genom 

att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som 

gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning

NOT 2.9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Immateriella tillgångar med bestämd nyttjandeperiod skrivs av utifrån 

anskaffningsvärdet vilka, efter avdrag för eventuella restvärden, fördelas 

linjärt över uppskattad nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när respektive 

utvecklingsprojekt slutförs. 

Balanserade utvecklingsutgifter 

Balanserade utvecklingsutgifter redovisas som immateriell tillgång då det 

är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången, samt avsikt 

och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången. Vidare ska det vara 

sannolikt att tillgången kommer ge framtida ekonomiska fördelar, samt att 

utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. De utgifter som inte uppfyller 

dessa kriterier ovan kostnadsförs när de uppkommer. Balanserade utveck-

lingsutgifter har en begränsad nyttjandeperiod och redovisas till anskaffnings-

kostnad minskat med ackumulerade avskrivningar. Balanserade utvecklings-

kostnader skrivs av på fem år. 

Patent 

Patent redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-

ningar och eventuella nedskrivningar. 

Goodwill 

Goodwill uppkommer i samband med rörelseförvärv. Goodwill prövas årligen, 

eller så snart indikation finns på värdenedgång, för att identifiera eventuellt 

nedskrivningsbehov. Redovisning sker till anskaffningsvärde minskat med 

eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill utgörs av det belopp 

varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel 

av det förvärvade dotterföretagets/intresseföretagets identifierbara nettotill-

gångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterbolag redovisas som 

immateriella tillgångar. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt 

nedskrivningsbehov och redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku-

mulerade nedskrivningar. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inklu-

derar kvarvarande redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade 

enheten. Eventuell nedskrivning redovisas omedelbart som en kostnad och 

återförs inte. Goodwill och andra förvärvsrelaterade immateriella anläggnings-

tillgångar allokeras till kassagenererande enheter (KGE) på samma nivå som 

används för uppföljning inom koncernen. Denna allokering utgör basen för 

den årliga prövningen av eventuella nedskrivningsbehov. 

NOT 2.10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 

ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för för-

bättring av tillgångarnas prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas 

redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsförs löpande. 

Planenliga avskrivningar baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag 
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för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad nyttjandeperiod. Avskriv-

ningar enligt plan är gjorda enligt följande: 

• Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

• Byggnader 20-40 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje balansdag och 

justeras vid behov. 

En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde 

om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan 

försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen

Byggnader 

Koncernens fastigheter nyttjas huvudsakligen i den egna verksamheten men 

även för extern uthyrning. Fastigheterna är därmed en kombination av rörelse 

och förvaltningsfastigheter, men då övervägande delen av nyttjandet är internt 

har upplysningskraven enligt IAS 40 Förvaltningsfastigheter inte bedömts 

som väsentliga. Byggnaderna redovisas enligt IAS 16 Materiella anlägg-

ningstillgångar med bedömningen att vald avskrivningsplan i allt väsentligt 

återspeglar byggnadernas olika komponenter. 

NOT 2.11 NEDSKRIVNINGAR AV ICKE FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

Tillgångar som är föremål för avskrivningar prövas för ett eventuellt nedskriv-

ningsbehov när det har inträffat händelser eller när det finns omständigheter 

som tyder på att återvinningsvärdet inte uppgår till minst det bokförda 

värdet. Nedskrivning sker med det belopp med vilket bokfört värde överstiger 

återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs 

nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Nyttjandevärde är nuvärdet av de 

uppskattade framtida kassaflödena. Beräkningen av nyttjandevärdet grundas 

på antaganden och bedömningar. De mest väsentliga antagandena avser den 

organiska försäljningstillväxten, rörelsemarginalens utveckling, ianspråk-

tagandet av operativt sysselsatt kapital samt den relevanta vägda kapitalkost-

naden (WACC), vilken används för att diskontera de framtida kassaflödena. 

För nedskrivningsbedömningen har tillgångar allokerats till den lägsta nivå 

för vilken det föreligger identifierbara kassaflöden (KGE). Från och med 2014 

har nedskrivningsprövning gjorts utifrån en kassagenererande enhet, se not 18. 

Tidigare redovisade nedskrivningar, med undantag för nedskrivningar 

avseende goodwill, återförs endast om det har skett en förändring avseende 

de antaganden som utgjorde grunden för att fastställa återvinningsvärdet i 

samband med att nedskrivningen skedde. Om så är fallet så sker en åter-

föring i syfte att öka det bokförda värdet av den nedskrivna tillgången till 

dess återvinningsvärde. En återföring av en tidigare nedskrivning sker med ett 

belopp som gör att det nya bokförda värdet inte överstiger vad som skulle ha 

utgjort det bokförda värdet (efter avskrivning) om nedskrivningen inte hade 

ägt rum. Nedskrivning avseende goodwill återförs aldrig. 

NOT 2.12 FINANSIELLA INSTRUMENT 

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på till- 

gångssidan övriga fordringar, kundfordringar samt likvida medel. På skuld-

sidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder. En finansiell tillgång 

eller skuld tas upp i balansräkningen när koncernen blir part i instrumentets 

avtalsmässiga villkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när fakturan 

skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet 

föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder 

tas upp när fakturan mottagits. En finansiell tillgång tas bort från balansräk-

ningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar  

kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finans-

iell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller 

på annat sätt upphör. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: 

finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat-

räkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella instrument som 

hålles till förfall, finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella skulder 

värderade till upplupet anskaffningsvärde. Klassificeringen är beroende av för 

vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen 

av instrumenten vid den första redovisningen och omprövar detta beslut vid 

varje rapporteringstillfälle. 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 

via resultaträkningen 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen är  

finansiella tillgångar som innehas för handel. En finansiell tillgång klass-

ificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte att säljas 

inom kort. Derivat klassificeras som att de innehas för handel om de inte 

är identifierade som säkringar. Tillgångar i denna kategori klassificeras som 

omsättningstillgångar. Vid räkenskapsårets utgång fanns inga utestående 

terminskontrakt som materiellt påverkar koncernens resultat och ställning. 

Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med 

fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv 

marknad. Utmärkande är att de uppstår när koncernen tillhandahåller pengar, 

varor eller tjänster direkt till en kund utan avsikt att handla med uppkommen 

fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för poster med för-

fallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anlägg-

ningstillgångar. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 

Finansiella instrument som hålles till förfall 

Under räkenskapsåret har koncernen inte haft några instrument som tillhört 

denna kategori. 

Finansiella tillgångar som kan säljas 

Under räkenskapsåret har koncernen inte haft några instrument som tillhört 

denna kategori. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde: 

Koncernens leverantörsskulder och låneskulder ingår i denna kategori. 

Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering 

till nominellt belopp. Låneskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

enligt effektivräntemetoden. 

NOT 2.13 NETTOREDOVISNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp 

i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade 

beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att sam-

tidigt realisera tillgången och reglera skulden. 

NOT 2.14 NEDSKRIVNING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR 

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva 

bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en 

grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella 

tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns 

objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händ-

elser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att denna 

händelse har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den 

finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas 

på ett tillförlitligt sätt. 

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade 

värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida 
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kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella till-

gångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned 

och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning. Om ett lån 

eller en investering som innehas till förfall har rörlig ränta, används den  

aktuella effektiva ränta som fastställts enligt avtalet som diskonteringsränta 

när nedskrivningsbehov fastställs. Som en praktisk utväg kan koncernen 

fastställa nedskrivningsbehovet på basis av instrumentets verkliga värde med 

hjälp av ett observerbart marknadspris. 

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minsk-

ningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att 

nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens 

kreditvärdighet), redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskriv-

ningen i koncernens resultaträkning. 

NOT 2.15 VARULAGER 

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj-

ningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först 

ut-metoden. Anskaffningsvärdet för färdiga varor och pågående arbeten 

består av råmaterial, direkt lön, andra direkta kostnader och hänförbara 

indirekta tillverkningskostnader (baserade på normal tillverkningskapacitet). 

Lånekostnader ingår inte. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försälj-

ningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga 

försäljningskostnader. 

NOT 2.16 Kundfordringar

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 

minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för 

värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att 

koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt 

fordringarnas ursprungliga villkor. Reservering för sannolika osäkra fordringar 

görs utifrån en individuell bedömning av varje kund baserat på kundens 

betalningsförmåga, förväntad framtida risk samt värdet på erhållen säkerhet. 

Det reserverade beloppet redovisas över resultaträkningen. 

NOT 2.17 LIKVIDA MEDEL 

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och i förekommande fall 

övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader. I balans-

räkningen redovisas checkräkningskredit som upplåning bland Långfristiga 

skulder. 

NOT 2.18 AKTIEKAPITAL 

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader i samband 

med emission av eget kapitalinstrument omfattar externa kostnader som  

direkt kan hänföras till emissionen och är en direkt följd av densamma. 

Sådana kostnader redovisas som en avdragspost från emissionsbeloppet. 

NOT 2.19 UTDELNING 

Eventuell utdelning till aktieägare redovisas som skuld i de finansiella  

rapporterna i den period då utdelningen fastställts av bolagets styrelse. 

NOT 2.20 UPPLÅNING 

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktions-

kostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde. 

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom 12 

månader efter balansdagen. 

NOT 2.21 AVSÄTTNINGAR 

Avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller informell förpliktelse 

som en följd av en inträffad händelse och att det är troligt att ett utflöde av 

resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt att en tillförlitlig 

uppskattning av beloppet kan göras. 

NOT 2.22 LEVERANTÖRSSKULDER 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 

upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

NOT 2.23 LEASING 

I koncernen finns i dagsläget enbart operationella leasingavtal. Leasing av 

tillgångar där leasinggivaren i allt väsentligt kvarstår som ägare av tillgången 

klassificeras som operationell leasing. Leasingavgiften för operationell leasing 

kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 

NOT 2.24 KASSAFLÖDESANALYS 

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Kassa-

flödet har justerats för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar 

under perioden. I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och övriga 

kortfristiga placeringar med förfallotid understigande tre månader. 

NOT 2.25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som 

härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en 

eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte 

redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att 

ett utflöde av resurser kommer att krävas.

NOT 3 MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderbolaget följer årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporte-

rings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämp-

ningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den 

juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden 

så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen 

och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekom-

mendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 

NOT 3.1 DOTTERBOLAG

Andelar i dotterbolag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärde-

metoden. Villkorade köpeskillingar värderas utifrån sannolikheten av att köpe-

skillingen kommer att utgå. Eventuella förändringar av avsättningen/fordran 

läggs på/reducerar anskaffningsvärdet. I koncernredovisningen redovisas vill-

korade köpeskillingar till verkligt värde med värdeförändringar över resultatet. 

Förvärvsrelaterade utgifter ingår i anskaffningsvärdet. Andelar i dotterföretag 

redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 

NOT 3.2 FINANSIELLA INSTRUMENT

Moderbolaget tillämpar inte värderingsreglerna i IAS 39. Vad som i övrigt skri-

vits om finansiella instrument gäller dock även i moderbolaget. I moderbolaget 

värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus eventuell 

nedskrivning och finansiella omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip. 

NOT 3.3 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffnings-

värde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskriv-

ningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella 

uppskrivningar. 

NOT 3.4 SKATTER 

I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatte-

skuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på 

uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 
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NOT 3.5 KONCERNBIDRAG OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT  

FÖR JURIDISKA PERSONER 

Koncernbidrag som lämnas eller tas emot i syfte att minska koncernens skatt 

redovisas direkt i resultaträkningen som en bokslutsdisposition. Aktieägar-

tillskott förs direkt mot fritt eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier 

och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras.

NOT 3.6 FINANSIELLA GARANTIER

Moderbolagets finansiella garantiavtal består av borgensförbindelser till för-

mån för dotterföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett  

åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som 

denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid 

förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal tilläm-

par moderbolaget en av Rådet för finansiell rapportering tillåten lättnadsregel 

jämfört med reglerna i IAS 39. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal 

utställda till förmån för dotterföretag. Moderbolaget redovisar finansiella 

garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för 

vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet.

NOT 4 RISKFAKTORER OCH RISKHANTERING

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker såsom verk-

samhetsrisker, marknadsrisker och finansiella risker. Den övergripande risk-

hanteringspolicyn, vilken fastställts av styrelsen, är att eftersträva minimala 

ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning.

NOT 4.1 VERKSAMHETSRISKER

Teknikrisker

För varumärkena ABEM och MALÅ är fortsatt avancerad teknisk utveckling på 

produktsidan av avgörande betydelse för företagets framtida utveckling. 

Beroende av personal och nyckelpersoner 

Bolagets förmåga att attrahera och behålla kvalificerad personal är av avgör-

ande betydelse för bolagets framtida utveckling. Om nyckelpersoner lämnar 

bolaget kan det därför få en negativ inverkan på verksamheten. 

Även om ledningen anser att bolaget har goda förutsättningar för att 

kunna attrahera såväl som behålla kvalificerad personal, kan det inte 

garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredsställande villkor givet 

den konkurrens om arbetskraft som finns från andra bolag i branschen eller 

närstående branscher. Bolaget bedömer att konkurrensen om kvalificerad 

utvecklingspersonal kommer att öka i framtiden. Ett ökat fokus på utveckling 

av marknads- och försäljningsorganisationen i olika länder ställer större krav 

på att hitta individer med rätt kompetens. 

Motpartsrisker 

I linje med Guideline Geos strategi ligger att bedriva teknikutveckling med 

utvalda partners vilka bolaget ingår samarbetsavtal med. Om någon av dessa 

partners skulle dra sig ur avtalade samarbeten eller inte bidra med vad som 

avtalats kan det innebära att Guideline Geos teknikutveckling kan komma att 

ske i långsammare takt och att bolaget tvingas söka en eller flera nya samar-

betspartners, något som kan påverka bolagets utveckling negativt. 

NOT 4.2 MARKNADSRISKER

Kundkoncentration 

Marknaderna för varumärkena ABEM och MALÅ omfattar många applikations-

områden och är världsomspännande med kunder spridda inom både privat 

och offentligt sektor. 

Konkurrens 

Varumärkena ABEM:s och MALÅ:s nuvarande konkurrenssituationer är täm-

ligen väl kartlagda. Bedömningarna är att antalet användningsområden och 

antalet tillämpningar kommer att bli fler. Detta medför med stor sannolikhet 

att branschen i samband med en expansion får ökad uppmärksamhet och att 

nya aktörer försöker etablera sig på en expansiv marknad. 

Politiska risker 

Försäljningen av produkter inom ABEM- och MALÅ-programmet sker över i 

stort sett hela världen. Av detta följer att bolagen måste hantera ett stort och 

vitt spektrum av olika kulturer och i vissa fall verka i instabila miljöer. Detta 

är en riskfaktor i och med att det ställer stora krav på anpassningsförmåga, 

men också innebär viss risk vad gäller betalningssäkringar, kompetens-

försörjning i säljprocesser och komplicerade distributionssystem samt andra 

områden. Bolagen opererar på många olika geografiska marknader vilket 

bidrar till att minska risken att investeringsbeslut i enstaka länder väsentligt 

påverkar affärsverksamheten. 

Konjunkturläget 

Utveckling och resultat för ABEM Instrument och MALÅ Geoscience påverkas 

av förändringar i konjunkturläget. Att bolagen är verksamma på många 

olika geografiska marknader, kan bidra till att minska risken för konjunktur-

känslighet. 

NOT 4.3 FINANSIELLA RISKER

Valutarisker 

Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från 

olika valutaexponeringar, framför allt avseende US-dollar (USD) och euro 

(EUR). I dagsläget är Guideline Geos kostnader till allra största del i den 

svenska kronan (SEK) medan en stor del av försäljningen sker utanför Sveri-

ges gränser och normalt sett i EUR och USD. Förändringar i relationen mellan 

SEK, och EUR och USD får omedelbara effekter på resultatet. Företagsled-

ningen har för närvarande inte något krav att koncernföretagen ska kurssäkra 

framtida affärstransaktioner genom terminskontrakt. Koncernföretagen följer 

dock valutakursförändringarna dagligen och växlar valutorna till svenska 

kronor när behov uppstår. 

Ränterisk 

Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som 

görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde 

vilken delvis neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. Upplåning som 

görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. 

Koncernen har som policy att all upplåning sker till rörlig ränta. Under 2015 

och 2014 bestod koncernens upplåning av rörlig ränta av svenska kronor. 

Kreditrisk 

Koncernens kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. Enligt koncer-

nens kreditpolicy ska kreditprövning via externt kreditupplysningsinstitut 

alltid ske av nya kunder vid försäljning över visst belopp. Alternativt ska 

förskottsbetalning ske. Kreditriskerna har historisk varit små då koncernen 

inte är beroende av enstaka kunder. 

Likviditetsrisk 

Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande företag och 

aggregeras kvartalsvis på koncernnivå. Koncernledningen följer noga rullande 

prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har 

tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten 

samt behov av investeringar samtidigt som de löpande bibehåller tillräckligt 

med utrymme på avtalade kreditfaciliteter som inte nyttjats (not 17). För vidare 

information kring koncernens förfallodagar för total upplåning, se not 25. 

Framtida kapitalbehov 

Det kan inte uteslutas att ytterligare kapital kan komma att behövas för att 
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finansiera Guideline Geos verksamhet i framtiden. Om en kapitalanskaffning 

i ett mindre gynnsamt marknadsläge skulle behöva genomföras finns risk för 

att en sådan kapitalanskaffning kan komma att ha en negativ påverkan på 

Guideline Geos verksamhet eller bolagets aktieägares rättigheter. Om bolaget 

skaffar ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller aktierelaterade 

instrument kan bolagets aktieägare komma att drabbas av utspädning medan 

lånefinansiering, om sådan är tillgänglig för bolaget, kan innehålla begrän-

sande villkor som kan inskränka bolagets flexibilitet. Det kan inte garanteras 

att nytt kapital kan anskaffas då behov uppstår eller att det kan anskaffas på 

för bolaget acceptabla villkor. 

NOT 4.4 HANTERING AV KAPITALRISK

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga 

att fortsätta sin verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktie- 

ägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal  

kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. För att upprätt-

hålla eller justera kapitalstrukturen, kan Guideline Geo förändra eventuell 

utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, 

utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. 

NOT 4.5 ÖVRIGA RISKER

Samgåenden och förvärv 

Koncernen Guideline Geo har som verksamhet att i samarbete med partners 

utveckla bolagets teknologi. Samtidigt utvärderar bolaget möjliga sam- 

gåenden och förvärv i fall sådana skulle vara intressanta för bolagets ut-

veckling och dess aktieägare. Samgåenden är förenade med risker rörande 

bland annat kontroll av och utveckling av verksamheten, medan förvärvsrisker 

inkluderar motpartsrisk, prisrisk, organisatoriska risker och legala risker. 

Olika rättssystem och rättsliga förfaranden 

Bolagets produkter förväntas i framtiden främst att säljas på marknader andra 

än den svenska. Detta innebär att bolaget kan komma att behöva ta hänsyn 

till en rad olika rättssystem genom vilka bolaget kan exponeras för legala 

risker som bolaget inte har förutsett eller kunnat förutse. 

4.6 KÄNSLIGHETSANALYS

Allmänt påverkas Guideline Geos intjäningsförmåga och finansiella ställning 

av kundernas efterfrågan, förmågan att behålla och rekrytera kompetenta 

medarbetare, utveckling och integration av nya produkter och tjänster och före-

kommande fall rörelseförvärv samt risker förknippade med enskilda kunder. 

Koncernens finansiella risker är främst relaterade till förändringar i kundernas 

betalningsförmåga, möjligheten till upplåning och dess räntenivåer samt 

valutakursförändringar. Nedanstående redogörelse gör inte anspråk på att 

vara heltäckande. Inte heller är påverkansfaktorerna upptagna i rangordning. 

Beräknad effekt är före eventuella säkringar. 

PÅVERKAN FÖRÄNDRING, +/– % RESULTATFÖRÄNDRING, +/–  kSEK 1)

Genomsnittligt försäljningspris 1% 1 205

Valutakurs netto, USD 1% 381

Valutakurs netto, EUR 1% 624

Utlåningsränta 2) 1% 83

Inlåningsränta 2) 1% 64

1) Allt annat lika, resultat före skatt för räkenskapsåret 2015.
2) Effekten baseras på koncernens ut- respektive inlåning per balansdagen 2015-12-31.

NOT 5 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk 

erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser 

som anses rimliga under rådande förhållanden. 

NOT 5.1 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN 

FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskatt-

ningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, defini-

tionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar 

och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i 

redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räken-

skapsår behandlas i huvuddrag nedan. 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för 

goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2.9. I 

samband med nedskrivningsprövningen för goodwill och andra immateriella 

anläggningstillgångar ska bokfört värde jämföras med återvinningsvärdet. 

Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde 

och nyttjandevärde. Då det i normala fall inte föreligger några noterade priser 

vilka kan användas för att bedöma tillgångens nettoförsäljningsvärde blir 

nyttjandevärdet normalt det värde som bokfört värde jämförs med. Beräk-

ningen av nyttjandevärdet grundas på antaganden och bedömningar. De mest 

väsentliga antagandena avser den organiska försäljningstillväxten, rörelse-

marginalens utveckling, ianspråktagandet av operativt sysselsatt kapital samt 

den relevanta WACC, vilken används för att diskontera de framtida kassa-

flödena. Sammantaget innebär detta att värderingen av posterna Goodwill och 

Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar är föremål för viktiga 

uppskattningar och bedömningar, se not 18. Efter gjorda undersökningar har 

det konstaterats att inget nedskrivningsbehov föreligger. 

Inkomstskatter 

Värdet av uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskotts-

avdrag bedöms löpande. Så snart tillräcklig säkerhet föreligger att framtida 

skattemässiga överskott kommer att finnas, mot vilka underskottsavdragen 

kan avräknas, åsätts den uppskjutna skattefordran ett värde. Förändringar 

i antaganden om prognostiserade framtida beskattningsbara intäkter kan 

komma att resultera i skillnader i värderingen av uppskjutna skattefordringar.

NOT 6 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

I not 11 framgår ersättning till ledande befattningshavare, det vill säga såväl 

styrelse som ledning.

Tidigare styrelseledamot Torleif Dahlin, tillika delägare i huvudägaren 

CodeRight AB, utförde under året via bolaget Terraohm Instrument AB kon-

sulttjänster, utöver styrelsearvode, till en sammanlagd kostnad av 193 kSEK. 

Bolaget är inte part i något avtal vid sidan av den ordinarie affärsverksam-

heten, som har eller skulle kunna ha ett avgörande inflytande på koncernens 

ekonomiska ställning.

Inga transaktioner föreligger mellan Guideline Geo och dess intresse-

företag.

Moderbolagets direktägda dotterbolag redovisas i not 13. 

NOT 7 KONCERNINTERNA KÖP OCH FÖRSÄLJNING

 MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-01-01 2014-01-01 
 2015-12-31 2014-12-13

Försäljning 14 352 (98%) 10 960 (96%)

Inköp 2 611 (27%)  5 139 (40%)
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NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-01-01 2014-01-01 
 2015-12-31 2014-12-13

Kommissionsintäkter 421 430

Hyresintäkter 3 781 3 742

Valutavinst 889 1 216

Övrigt 485 740

Summa 5 576 6 128

NOT 10 ÖVRIGA EXTERNA RÖRELSEKOSTNADER 

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

KPMG    

Revisionsuppdraget 620 0 620 0

Summa KPMG     620 0 620 0

Grant Thornton Sweden    

Revisionsuppdraget 0 528 0 528

Summa Grant Thornton 
Sweden 0 528 0 528

PwC    

Skatterådgivning 9 39 9 39

Övriga tjänster 12 15 3 0

Summa PwC    21 54 12 39

Totalt 641 582 632 567

UPPLYSNING OM REVISORNS ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING

Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen, det vill 
säga sådant arbete som varit nödvändigt för att lämna revisionsberättelsen, 
samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsupp-
draget.

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Inom 1 år 1 913 2 497 1 684 178

Mellan 1 och 5 år 8 795 1 340 8 562 15

Summa 10 708 3 837 10 246 193

Leasingkostnaden i koncernen uppgår till 1 072 (2 991) kSEK, varav lokal-
hyra uppgår till 534 (2 295) kSEK. Hyresavtalen för lokalerna, som moder-
bolaget och ABEM Instrument AB hyr, förlängs på treårsbasis. Nominella 
värdet av framtida betalningsåtaganden avseende leasingavtal fördelar sig 
enligt följande:

UPPLYSNING OM LEASING

NOT 11 PERSONALKOSTNADER 

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Medeltalet anställda 
Sverige    

   Kvinnor 17 14 1 0

   Män 47 41 4 2

Summa 64 55 5 2

USA    

   Kvinnor 2 2 0 0

   Män 9 7 0 0

Summa 11 9 0 0

Totalt 75 64 5 2

Löner och andra 
ersättningar    
Till styrelse och vd 2 191 2 594 2 191 2 594

   varav tantiem och 
   därmed jämställd
   ersättning 233 64 233 64

Till övrig personal 33 629 29 704 4 923 545

   varav tantiem och 
   därmed jämställd 
   ersättning 2 745 836 370 0

Totala löner och 
ersättningar 35 820 32 298 7 114 3 139

Pensionskostnader    
Till styrelse och vd 525 678 525 678

Till övrig personal 5 352 3 591 1 601 478

Övriga socialförsäkrings-
kostnader 8 795 8 358 1 888 1 426

Totala löner, ersättningar, 
sociala kostnader och 
pensionskostnader 50 492 44 925 11 128 5 721

NOT 9 VARULAGER

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-01-01 2014-01-01 
 2015-12-31 2014-12-13

Råmaterial 14 485 12 898

Produkter i arbete 782 1 191

Färdiga varor 11 514 8 571

Summa 26 781 22 660

Leasingintäkterna, det vill säga lokaluthyrningen i koncernen uppgår till  
3 781 (3 742) kSEK. 

Nominella värdet av framtida betalningsåtaganden avseende leasingavtal 
fördelar sig enligt följande:

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Inom 1 år 3 502 3 684 0 0

Mellan 1 och 5 år 0 611 0 0

Summa 3 502 4 295 0 0

UPPLYSNING LEASEGIVARE
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För övriga ledande befattningshavare följer ersättningen de principer 
som beslutades på årsstämman 2015, vilka framgår nedan. Ersättning och 
andra anställningsvillkor för koncernledningen är utformade för att säkerställa 
att Guideline Geo-koncernen kan erbjuda en marknadsmässig och konkur-
renskraftig kompensation som förmår attrahera och behålla kvalificerade 
medarbetare. Koncernledningens ersättning omfattar fast lön, eventuell rörlig 
lön samt övriga förmåner. Delarna avses skapa ett välbalanserat ersättnings- 
och förmånsprogram som återspeglar individens prestationer, ansvar och 
koncernens resultatutveckling. Den fasta lönen, som skall vara individuell 
och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån 
marknadsmässiga principer och revideras årligen. Rörlig lön skall baseras på 
koncernens resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet uppgå 
till maximalt 35 procent av den fasta lönen. Övriga förmåner skall motsvara 
vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Det finns 
inga aktierelaterade optionsprogram till vd och andra ledande befattnings-
havare.

År 2014 har påverkats av: 
Tidigare medlem i ledningsgruppen Bernth Johansson, forsknings- och  
utvecklingschef avgick den 16 oktober 2014, men kvarstår som anställd till 
och med den 15 oktober 2016 utan arbetsplikt.

Forts. NOT 11

ERSÄTTNINGAR TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans 
beslut. Vid årsstämman 2015  fastställdes att styrelsearvode intill nästa  
årsstämma skall utgå med 450 kSEK, varav 150 kSEK avser arvode till  
styrelsens ordförande samt att resterande belopp skall fördelas i lika delar, 
100 kSEK, till övriga styrelseledamöter.

Ersättning till verkställande direktör utgörs av grundlön, i förekommande 
fall rörlig lön, förmån i form av tjänstebil eller bruttolönepåslag om 5 kSEK 
samt pension. Ersättningsnivån beslutas av styrelsen. Rörlig lön ska baseras 
på koncernens resultattillväxt. Den årliga rörliga delen kan i normalfallet 
uppgå till maximalt 35 procent av den fasta lönen.

Nuvarande lön till vd Kjell Husby uppgår till 125 kSEK per månad. 
Pensionsavsättning görs med ett belopp motsvarande 35 procent av grund-
lönen. Vd har rätt till rörlig ersättning enligt kriterier som fastställs inför varje 
verksamhetsår. För verksamhetsåret 2015 gäller rörlig ersättning motsvarande 
4 månadslöner. Rörlig ersättning har till vd utgått med 233 (64) kSEK under 
räkenskapsåret.

Uppsägningstid från bolagets sida gäller enligt följande, vid uppsägning 
före den 1 juli 2016 gäller en uppsägningstid om 12 månader. Vid uppsäg-
ning mellan den 1 juli 2016 och den 1 januari 2017 ska uppsägningstiden 
löpa maximalt till den 30 juni 2017. Uppsägningstiden ska efter den 1 
januari 2017 vara 6 månader. Uppsägningstiden från den anställdes sida är 
6 månader. 

PERSONALKOSTNADER  

ERSÄTTNINGAR OCH ÖVRIGA FÖRMÅNER UNDER ÅR 2015 OCH 2014

 GRUNDLÖN/   RÖRLIG ÖVRIGA ÖVRIG 
 STYRELSEARVODE PENSION ERSÄTTNING FÖRMÅNER ERSÄTTNING SUMMA

År 2015      

Peter Lindgren, ordförande 148     148

Kjell Husby (från 2015-10-27) 0     0

Olle Grinder  98     98

Torleif Dahlin (avgick 2015-10-27) 82    193 275

Jonas Moberg (avgick 2015-10-27) 82     82

Daniel Nilsson (från 2015-10-27) 17     17

Lars Mikaelsson, arbetstagarrepresentant 6     6

Marcus Hultdin, arbetstagarrepresentant 10     10

Kjell Husby, vd 1 500 525 233   2 258

Andra ledande befattningshavare (6 personer) 3 835 1 298 321  20 5 474

Summa 5 778 1 823 554 0 213 8 368

År 2014      

Kjell Husby, ordförande (avgick 2014-10-16) 125    240 306

Peter Lindgren, ordförande 108    48 156

Olle Grinder 100     100

Torleif Dahlin 100    254 354

Jonas Moberg (från 2014-10-16) 17     17

Lars Mikaelsson, arbetstagarrepresentant 10     10

Jonny Falk, arbetstagarrepresentant 6     6

Kjell Lidén, arbetstagarrepresentant (avgick 2014-04-03) 4     4

Kjell Husby, vd 250 104    354

Jonas Moberg, vd (avgick 2014-10-16) 1 306 568  66  1 940

Andra ledande befattningshavare (6 personer) 2 529 1 091  28  3 648

Summa 4 555 1 763 0 94 542 6 954
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 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-01-01 2014-01-01 
 2015-12-31 2014-12-13

Antal styrelseledamöter 4 4

   varav kvinnor 0 0

Företagsledning inklusive vd 6 6

   varav kvinnor 2 2

KÖNSFÖRDELNING I STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING 

PENSIONER
Redovisad pensionskostnad avser i sin helhet pensionsplaner som hanteras 
enligt reglerna för avgiftsbestämda planer. Koncernen har inga utestående 
pensionsförpliktelser.

AVGÅNGSVEDERLAG
För verkställande direktören i moderbolaget se "Ersättningar till styrelse och 
ledande befattningshavare". Mellan bolaget och övriga befattningshavare  
gäller avtalsenliga uppsägningstider på tre till sex månader.

NOT 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-01-01 2014-01-01 
 2015-12-31 2014-12-13

Anskaffningsvärden  

Ingående anskaffningsvärde 26 518 26 518

Årets anskaffningar 0 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 26 518 26 518

Avskrivningar  

Ingående avskrivningar –8 819 –7 806

Årets avskrivningar i resultaträkningen –989 –1 013

Utgående ackumulerat avskrivningar –9 808 –8 819

Utgående bokfört värde  

Ingående bokfört värde 17 699 18 712

Årets förändring –989 –1 013

Utgående bokfört värde 16 710 17 699

BYGGNADER OCH MARK

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde 12 179 12 978 86 86

Årets anskaffningar 941 1 402 441 0

Årets avyttringar/
utrangeringar –275 –2 201 0 0

Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde 12 845 12 179 527 86

Avskrivningar
Ingående avskrivningar –9 157 –10 313 –56 –39

Årets avskrivningar –991 –1 003 –61 –17

Årets avyttringar/
utrangeringar 226 1 700 0 0

Omräkningsdifferens 142 459 0 0

Utgående ackumulerat 
avskrivningar –9 780 –9 157 –117 –56

Utgående bokfört värde

Ingående bokfört värde 3 022 2 665 30 47

Årets förändring 43 357 380 –17

Utgående bokfört 
värde 3 065 3 022 410 30

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Forts. NOT 11
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NOT 13 ANDELAR I DOTTER- OCH INTRESSEFÖRETAG

 ORGANISATIONS-  KAPITALANDEL/  ÅRETS EGET BOKFÖRT
 NUMMER SÄTE RÖSTANDEL RESULTAT KAPITAL VÄRDE

Direkt ägda företag 

MALÅ GeoScience 
Förvaltnings AB 556235-2954 Malå 100% 31 20 354 73 741 
  

ABEM Instrument AB 556412-7719 Stockholm 100% 315 7 459 22 650

Guideline AB 556512-6256 Stockholm 100% 571 5 378 4 808

    917 33 191 101 199

Indirekt ägda företag     

MALÅ GeoScience AB 556102-8209 Malå 100% 24 3 429 2 700

MALÅ GeoScience USA Inc 04-3356113 Charleston, USA 100% –1 468 7 255 6 483

Datawell Energy Services AB 556782-6341 Stockholm 100% 3 991 12 218 70

    2 547 22 902 9 253

Andelar i intresseföretag      

Second Square AB 556779-7492 Stockholm 50,1% 571 2 370 0

    571 2 370 0

    

FÖRÄNDRING AV INNEHAV I INTRESSEFÖRETAG

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-12-31 2014-12-13

Ingående bokfört värde i intresseföretag 0 3 011

Årets resultatandel i intresseföretag 0 –1 754

Nedskrivning av intresseföretag 0 –1 257

Utgående bokfört värde i intresseföretag 0 0

FÖRÄNDRING AV INNEHAV I INTRESSEFÖRETAG
Från och med 1 januari 2013 redovisar koncernen sin andel om 50,1 procent 
i intresseföretaget 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. Bolagets 

bedömning av avtalet mellan Guideline AB och New Street Capital LLP är att 
bestämmande inflytande över verksamheten inte innehas av Guideline AB, 
trots att mer än hälften av aktierna ägs. Detta med anledning av styrelsekom-
positionen, där styrelsen består av 4 ledamöter varav New Street Capital LLP 
tillsätter 2 ledamöter inklusive ordförandeposten som har utslagsröst. Second 
Square AB redovisas därför som ett intresseföretag.

FÖRÄNDRING AV INNEHAV I DOTTERBOLAG

 MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-13

Ingående balanserade innehav av dotterbolag 101 449 106 641

Justering av förvärvsanalys  –250 0

Nedskrivning av aktier i dotterbolag 0 –5 192

Utgående bokfört värde 101 199 101 449

NOT 14 FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER

  KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
  2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01
  2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ränteintäkter    

Ränteintäkter 4 206 0 0

Ränteintäkter dotterbolag 0 0 145 85

  4 206 145 85

Räntekostnader    

Räntekostnader för 
skulder till kreditinstitut –279 –285 0 0

Räntekostnader dotterbolag 0 0 –128 –40

Övriga räntekostnader –199 –105 0 –3

  –478 –390 –128 –43

Summa –474 –184 17 42

NOT 15 BOKSLUTSDISPOSITIONER

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Mottagna koncernbidrag 0 0 6 017 14 469

Lämnade koncernbidrag 0 0 0 –6 221

Summa 0 0 6 017 8 248

NOT 16 INKOMSTSKATT

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Följande komponenter 
ingår i skattekostnaden    

Aktuell skatt –5 –465 0 -1

Uppskjuten skatt –847 267 –430 –289

Summa –852 –198 –430 –290

Skillnaden mellan redovisad skattekostnad och skattekostnad baserad på  
gällande skattesats förklaras av följande tabell.
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Forts. NOT 16

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-01-01 2014-01-01  2015-01-01 2014-01-01
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Redovisat resultat 
före skatt 5 826 –2 949 282 –3 980

Skatt enligt gällande 
skattesats 22% (22%) –1 282 649 -62 875

Skatteeffekt av:    

 Justering av skatt 
 tidigare år 0 –85 –366 0

 Ej avdragsgilla 
 kostnader –26 –67 –40 –1 165

 Förändring hänförd till 
 uppskjuten skatt 0 –693 0 0

 Ej skattepliktiga intäkter 6 –2 0 0

 Omvärdering av uppskjuten
 skatt, underskottsavdrag 199 0 –328 0

 Utnyttjande av tidigare ej
 aktiverade underskottsavdrag 96 0 0 0

 Omräkningsdifferens 8 0 0 0

 Effekt av andra skattesatser
 för utländska dotterföretag 191 0 0 0

 Övrigt –45 0 0 0

Summa 429 –847 –368 –1 165

Redovisad skatt –852 –198 –430 –290

NOT 17 EGET KAPITAL OCH AKTIEDATA

PRESENTATIONSFORM AV EGET KAPITAL
Guideline Geo har i koncernen valt att specifiera eget kapital  
i komponenterna: 
• Aktiekapital 
• Övrigt tillskjutet kapital 
• Omräkningsreserv 
• Ansamlade förluster (balanserade vinster) inkusive årets resultat 

I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet för moderbolaget. 
Årets förändringar av aktiekapital framgår av nedan tabell. 

I övrigt tillskjutet kapital ingår summan av de transaktioner som bolaget 
har haft med aktieägarkretsen. De transaktioner som har förekommit med 
aktieägarkretsen är emissioner till överkurs samt erhållna optionspremier. 
Beloppet som presenteras i denna delkomponent motsvarar erhållet kapital 
(reduceras med transaktionskostnader) utöver kvotvärdet vid emissionen. 

Omräkningsreserven innefattar valutakursdifferenser som uppstår vid 
omräkning av finansiella rapporter från verksamheten i USA som har upp- 
rättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som kon-
cernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen 
presenterar sina finansiella rapporter i SEK. 

Posten ansamlade förluster (balanserade vinster) inkusive årets resultat 
motsvaras av de ackumulerade förluster som genererats totalt i koncernen. 

I övrigt hänvisas till specifikationen Koncernens förändring av eget 
kapital. 

AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet i Guideline Geo uppgår till 7 505 179 SEK fördelat på  
7 505 179 (7 505 179) aktier. Varje aktie medför lika rätt till andel i 
bolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst. Alla aktier har 
lika rätt till utdelning. Aktiens kvotvärde är 1,00 (1,00) SEK. Förändringar 
av eget kapital framgår av de finansiella rapporterna. För vidare information 
kring aktiekapitalets historiska utveckling se avsnitt Aktiekapital och ägar-
förhållanden 

 ANTAL FÖRÄNDRING TOTALT AKTIENS
 AKTIER AKTIEKAPITAL  AKTIEKAPITAL KVOTVÄRDE
  kSEK kSEK SEK

Ingående balans 
2015-01-01 7 505 179 0 7 505 1,00

Utgående balans 
2015-12-31 7 505 179 0 7 505 1,00

RESULTAT PER AKTIE
Resultat per aktie beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moder-
bolagets aktieägare divideras med ett vägt genomsnittligt antal utestående 
stamaktier under perioden exklusive återköpta aktier som innehas som egna 
aktier av moderbolaget. 

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING UNDER RÄKENSKAPSÅRET

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-01-01 2014-01-01 
 2015-12-31 2014-12-13

Periodens resultat, kSEK 4 973 –3 147

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets 
aktieägare före utspädning*, SEK 0,66 –0,42

Aktuellt antal utestående aktier 7 505 179 7 505 179

Genomsnittligt antal eget ägda aktier 419 615 107 145

Resultat per aktuellt antal utestående aktier, SEK 0,70 –0,43

Av styrelsen föreslagen utdelning   
per aktie, SEK 0,30 0,30

* Ingen utspädningseffekt föreligger.

UTDELNING
För 2015 föreslår styrelsen bolagsstämman den 27 maj 2016 en utdelning 
om totalt 0,30 (0,30) SEK per aktie. 

NOT 18 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-01-01 2014-01-01 
 2015-12-31 2014-12-13

BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER  

Anskaffningsvärden  

Ingående anskaffningsvärde 56 551 52 836

Omklassificeringar 0 0

Under året balanserade utvecklingsutgifter 4 947 3 715

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 61 498 56 551

Avskrivningar  

Ingående avskrivningar –18 898 –13 893

Årets avskrivningar –4 182 –5 005

Utgående ackumulerat avskrivningar –23 080 –18 898

Nedskrivningar  

Ingående nedskrivningar –18 910 –18 910

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerat nedskrivningar –18 910 –18 910

Utgående bokfört värde  

Ingående bokfört värde 18 743 20 033

Årets förändring 765 –1 290

Utgående bokfört värde 19 508 18 743
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NEDSKRIVNINGSBEDÖMNING AV IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
För nedskrivningsbedömningen har tillgångar allokerats till den lägsta nivå 
för vilken det föreligger identifierbara kassaflöden. För år 2015, i likhet med 
2014, gjorde koncernen en nedskrivningsprövning för hela goodwillposten, 
eftersom koncernledningen, med bifall från styrelsen, anser att det finns 
betydande synergieffekter som inte kan återges på rättvisande sätt vid en 
uppdelning i kassagenererande enheter. 

Goodwill prövas årligen för ett eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
(balanserade utvecklingsutgifter och goodwill) som är föremål för avskrivningar 
prövas för ett eventuellt nedskrivningsbehov när det har inträffat händelser 
eller när det finns omständigheter som tyder på att återvinningsvärdet inte 
uppgår till minst det bokförda värdet. Nedskrivning sker med det belopp med 
vilket bokfört värde överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet utgörs av 
det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet är 
nuvärdet av de uppskattade framtida kassaflödena. Kassaflödena har baserats 
på bolagets förväntningar om framtiden genom finansiella planer som fastställts 
av koncernledningen och som godkänts av styrelsen och som normalt täcker 
en period om fem år. Kassaflöden bortom denna period har extrapolerats med 
hjälp av en bedömd tillväxttakt. 

Beräkningen av nyttjandevärdet grundas på koncernledningens antaganden 
och bedömningar som godkänts av styrelsen. De mest väsentliga antagandena 
avser den organiska försäljningstillväxten, rörelsemarginalens utveckling, samt 
koncernens vägda kapitalkostnad (WACC), vilken används för att diskontera 
de framtida kassaflödena. Koncernledningen har vid fastställande av använd 
WACC före skatt på 14,1 (13,3) procent utgått från den av PwC årligt publice-
rade rapporten ”Riskpremien på den svenska aktiemarknaden”, den aktuella 
riskpremie som bedömts vara relevant för koncernen, samt även betavärdet 
hämtat från extern data, vilket uttrycker aktien relativa volatilitet jämfört med 
marknaden. Ökningen i WACC är främst hänförlig till att koncernledningen nu 
även inkluderat ett konservativt betavärde i beräkningen av WACC plus att en 
ägarrisk om 2 procent har lagts till med anledning av ägarstriden sedan vice vd 
lämnade bolaget i augusti 2015. Därtill har också marknadens riskpremie ökat 
med 1,2 procent. 

Per 31 december 2015 uppgår bokfört värde på goodwill till 51 750 kSEK, 
vilket har prövats genom nedskrivningsbedömning. De antaganden som legat 
till grund för nedskrivningsbedömningarna framgår i sammandrag enligt tabel-
len nedan. 

Tillväxttakten har för prognosperioden ändrats från 15 till 10 procent. Det 
motiveras av koncernledningens och styrelsens bedömning av Guidline Geos 
marknadspotential, givet det interna arbete som pågår avseende bolagets mark-
nadserbjudande från sensorer, avancerad mjukvara för beslutsunderlag samt de 
för Guideline Geo gynnsamma globala makrotrenderna med klimatförändringar, 
brist på vatten, behov av infrastrukturunderhåll, säkerhet och mineralbrist.  
Bolaget befinner sig fortfarande i en process att knyta till sig ett antal nyckel-
personer för att stärka kompetensen. Det är en pågående process för att öka 
den kritiska massan och bli ett mer utpräglat kunskapsföretag i linje med 
bolagets vision och strategi. Det medför att prognoserna inte återspeglar 

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-01-01 2014-01-01 
 2015-12-31 2014-12-13

GOODWILL

Anskaffningsvärden  

Ingående anskaffningsvärde 53 198 53 198

Årets anskaffningar 0 0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 53 198 53 198

Nedskrivningar  

Ingående nedskrivningar –1 448 –1 448

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerat nedskrivningar –1 448 –1 448

Utgående bokfört värde  

Ingående bokfört värde 51 750 51 750

Årets förändring 0 0

Utgående bokfört värde 51 750 51 750

NOT 19 UPPSKJUTNA SKATTEFORDRINGAR OCH SKATTESKULDER

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal 
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när upp-
skjutna skatter avser samma skattemyndighet.

DE NETTOREDOVISADE BELOPPEN ÄR SOM FÖLJER:

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Uppskjutan skatte-
fordringar (+)/ 
skatteskulder (–) netto

Uppskjutna skatte-
fordringar avseende
skattemässiga underskott 12 890 13 573 4 753 5 183

Uppskjutna skatteskulder 
avseende obeskattade 
reserver –83 –54 0 0

Uppskjutna skatteskulder 
avseende balanserade 
utvecklingskostnader –3 364 –2 716 0 0

Uppskjutna skatteskulder 
avseende övervärde 
i fastighet –2 372 –2 482 0 0

Uppskjutna skatte- 
fodringar avseende tempo-
rära skillnader, övrigt 439 420 0 0

Summa 7 510 8 741 4 753 5 183

ANTAGANDEN VID NEDSKRIVNINGSPRÖVNING

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-01-01 2014-01-01 
 2015-12-31 2014-12-13

Tillväxttakt inom prognosperioden  10,0% 15,0%

Tillväxttakt bortom prognosperioden  1,0% 0,0%

Diskonteringsränta efter skatt (WACC) 14,1% 13,3%

Forts. NOT 18

tidigare erfarenheter eftersom krafttag tas för att integrera dotterbolagen ABEM 
Instrument och MALÅ Geoscience. Det innebär inte bara synergier på kostnads-
sidan utan även på den kommersiella sidan. Styrelsen gör också bedömningen 
att det inte finns externa källor att stämma av prognoserna mot. 

Genomförda nedskrivningsbedömningar per den 31 december 2015 visar 
att inget nedskrivningsbehov föreligger. Känslighetsanalyser har genomförts vid 
vilken vägd kapitalkostnad (WACC), vid vilken årlig tillväxt respektive vid vilken 
rörelsemar ginalen ett nedskrivningsbehov skulle föreligga. Högsta vägd kapital-
kostnad (WACC) före skatt innan nedskrivningsbehov föreligger uppgår till 18,8 
procent vilket innebär en fallhöjd på 4,6 procentenheter. Lägsta omsättnings-
tillväxt innan nedskrivningsbehov på goodwill i koncernen uppgår till 8 procent 
vilket innebär en fallhöjd på 2 procentenheter. Rörelsemarginalen i koncernen 
uppgår till 12,7 procent i genomsnitt under prognosperioden, och den har en 
fallhöjd på 5,1 procentenheter innan nedskrivningsbehov på goodwill föreligger 
i koncernen. Sammantaget visar känslighetsanalyserna att det bedöms finnas 
tillräckliga fallhöjder i de nyttjandevärden som har beräknats.
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NOT 22 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Förutbetalda hyror 
och leasing 706 646 353 0

Övriga förutbetalda 
kostnader  919 1 206 407 212

Summa 1 625 1 852 760 212

NOT 21 KUNDFORDRINGAR

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-12-31 2014-12-13

Kundfordringar 15 951 14 627

Reservering för osäkra kundfordringar –538 0

Summa 15 413 14 627

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-12-31 2014-12-13

Åldersanalys av kundfordringar  

Ej förfallna kundfordringar 11 113 8 575

Förfallna kundfordringar mindre än 3 månader 1 818 5 067

Förfallna kundfordringar mer än 3 månader 2 482 985

Summa 15 413 14 627

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Bruttoförändring av 
uppskjutna skatte-
fodringar/skatteskulder

Ingående balans 8 741 8 764 5 183 5 472

Omräkning uppskjuten 
skatt –384 –290 0 0

Redovisning i resultat– 
räkning (not 16) –847 267 –430 –289

Utgående balans 
vid årets slut 7 510 8 741 4 753 5 183

SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTTSAVDRAG
Vid räkenskapsårets slut fanns skattemässiga underskottsavdrag på 21 605 
(23 559) kSEK i moderbolaget och 58 591 (61 695) kSEK i koncernen. 
Samtliga underskottsavdrag löper utan tidsbegränsning. Uppskjuten skatte-
fordran avseende skattmässiga underskottsavdrag uppgår i koncernen per 
balansdagen till 12 890 (13 573) kSEK. Samtliga underskottsavdrag kan 
komma att utnyttjas.

NOT 20 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

 REDOVISAT VERKLIGT REDOVISAT VERKLIGT
 VÄRDE VÄRDE VÄRDE VÄRDE
KONCERNEN 2015-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2014-12-31

Kund och lånefordringar    

Kundfordringar 15 413 15 413 14 627 14 627

Övriga kortfristiga 
fordringar 5 474 5 474 5 102 5 102

Likvida medel 8 267 8 267 14 049 14 049

Summa 29 154 29 154 33 778 33 778

Övriga finansiella skulder    

Långfristiga skulder till 
kreditinstitut –5 058 –5 058 –5 646 –5 646

Övriga långfristiga 
skulder 0 0 –250 –250

Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut –1 314 –1 314 –1 480 –1 480

Leverantörsskulder –5 199 –5 199 –7 377 –7 377

Övriga kortfristiga 
skulder –17 884 –17 884 –13 534 –13 534

Summa –29 455 –29 455 –28 287 –28 287

Netto –301 –301 5 491 5 491

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT
För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och  
andra ej räntebärande finansiella tillgångar och skulder, vilka redovisas till 
upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms 
det verkliga värdet överensstämma med det redovisade värdet. Koncernens 
långfristiga upplåning sker huvudsakligen under kreditramar med långa  
kreditlöften, men med kort räntebindningstid. Det verkliga värdet bedöms 
därför överensstämma med det redovisade värdet.

Forts. NOT 19

NOT 23 LIKVIDA MEDEL

Likvida medel består till sin helhet av kassa och bank.
Dotterbolaget MALÅ Geoscience AB har en checkräkningskredit på 7 000 

(7 000) kSEK. Dotterbolaget ABEM Instrument  AB har en checkkredit på 
3 750 (4 000) kSEK. Per balansdagen utnyttjades 726 (0) kSEK av dessa 
krediter.

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Avsättningar    

Ingående balans    

Ingående anskaffningsvärde 2 499 0 228 0

Årets avsättningar 0 2 499 0 228

Under året återförda 
avsättningar –2 149 0 –228 0

Utgående balans 350 2 499 0 228

NOT 24 AVSÄTTNINGAR
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NOT 26 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Upplupna personal-
relaterade kostnader 5 233 6 430 603 335

Förutbetalda hyresintäkter 1 215 1 346 0 0

Upplupna royaltykostnader 1 217 0 0 0

Övriga upplupna kostnader 3 534 1 911 1 738 664

Summa 11 199 9 687 2 341 999

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

För skulder till kredit-
institut    

Fastighetsinteckningar 11 100 11 100 0 0

Företagsinteckningar 20 425 20 425 0 0

Summa 31 525 31 525 0 0

För övriga långfristiga 
skulder    

Fastighetsinteckning för 
MALÅ GeoScience AB 500 500 0 0

Pantsatt hyresavtal 
mot SGU 1 432 1 637 0 0

Summa 1 932 2 137 0 0

Summa ställda säkerheter 33 457 33 662 0 0

NOT 28 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

 KONCERNEN KONCERNEN
 2015-12-31 2014-12-13

Övriga ansvarsförbindelser 9 784 11 678

Andra ansvarsförbindelser, landsbyggsstöd 183 330

Summa 9 967 12 008

MODERBOLAGET
Guideline Geo AB har utställt en generell obegränsad proprieborgen för det 
helägda dotterbolagen MALÅ Geoscience Förvaltnings AB och ABEM Instru-
ment AB:s engagemang med Swedbank AB. Per balansdagen hade nämnda 
bolag en skuld på 6 372 kSEK (7 126 kSEK) till nämnda bank (se även  
not 25).

NOT 29 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

• Bolagets marknadschef för Nordamerika, Matthew Wolf, valde att
 lämna bolaget i januari 2016.
•  Under januari 2016 introducerades en förbättrad MALÅ Ground
 Explorer som nu innehåller en funktion för WiFi för export av
 mätdata.
• Bolagets Regional Sales Manager EMEA, Johan Koel, valde att
 lämna bolaget av personliga skäl i mars 2016.
•  Bolagets första kapitalmarknadsdag genomfördes den 15 mars
 2016 med deltagandet på NGM Live under sektionen för Råvaror och
 industri.
•  Återköpsprogrammet av egna aktier har fortsatt. Syftet med
 återköpsprogrammet är att ge styrelsen möjlighet att anpassa och
 förbättra bolagets kapitalstruktur.

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 5 058 5 646 0 0

Summa 5 058 5 646 0 0

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 1 314 1 480 0 0

Summa 1 314 1 480 0 0

Totala skulder till  
kreditinstitut 6 372 7 126 0 0

NOT 25 FINANSIELLA SKULDER OCH FÖRFALLOSTRUKTUR

Samtliga räntor är rörliga eller med maximalt 3 månaders bidningstid.

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Skulder till kreditinstitut    
Amortering inom 
1-12 månader 1 366 1 539 0 0

Amortering inom 
13-24 månader 846 1 367 0 0

Amortering inom 3-5 år 2 539 2 539 0 0

Amortering efter 5 år 1 876 1967 0 0

Summa 6 627 7 411 0 0

FÖRFALLODAGAR FÖR TOTAL UPPLÅNING ÄR SOM FÖLJER:

I ovanstående löptidsanalys har framtida räntebetalningar inkluderats. Kon-
cernens långfristiga upplåning sker huvudsakligen under kreditramar  
med långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid. Koncernens ränte- 
utbetalningar uppgick till 279 (285) kSEK. Se även känslighetsanalys  
avseende ränterisk i Not 4 under avsnitt 4.6.

 KONCERNEN KONCERNEN MODERBOLAG MODERBOLAG
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Leverantörsskulder    
1-12 månader 5 199 7 377 651 384

Summa 5 199 7 377 651 384

FÖRFALLODAGAR FÖR TOTAL UPPLÅNING ÄR SOM FÖLJER:
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Styrelsens underskrifter
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 

antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en 

rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen 

av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag 

som ingår i koncernen står inför. 

Stockholm den 7 april 2016

   Peter Lindgren  Olle Grinder

 Ordförande  Ledamot

 Marcus Hultdin  Kjell Husby

 Arbetstagarrepresentant  Vd, ledamot

 Lars Mikaelsson Daniel Nilsson 

 Arbetstagarrepresentant Ledamot

 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2016

KPMG AB 

Per Gustafsson 

Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse
TILL ÅRSSTÄMMAN I GUIDELINE GEO AB (PUBL), ORG. NR 556606-1155

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för  

Guideline Geo AB (publ) för år 2015 med undantag för bolagsstyrnings- 

rapporten på sid 37-42. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 

den tryckta versionen av detta dokument på sid 33-63.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upp- 

rätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings-

lagen och en koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt Interna-

tional Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU och 

årsredovisningslagen samt för den interna kontroll som styrelsen och verk- 

ställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 

och koncernredovisning som inte innehåller väsentligen missvisande upp-

gifter, vare sig detta skulle bero på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 

på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International  

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 

kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 

innehåller väsentligen missvisande uppgifter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om 

belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att  

bedöma riskerna för väsentligen missvisande uppgifter i årsredovisningen  

och koncernredovisningen, vare sig detta skulle bero på oegentligheter eller  

på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 

kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och 

koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild, i syfte att utforma gransk-

ningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna men 

inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 

En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redo-

visningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verk-

ställande direktörens uppskattningar i redovisningen samt en utvärdering av 

den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-

målsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-

visningslagen och avseende koncernen även i enlighet med International  

Financial Reporting Standards såsom de antagits av EU. Årsredovisningen 

och koncernredovisningen ger därmed en i alla väsentliga avseenden rätt-

visande bild av moderbolagets och koncernens respektive finansiella ställning 

per den 31 december 2015 samt av deras finansiella resultat och kassa- 

flöden för räkenskapsåret. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrnings- 

rapporten på sid 37-42. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-

ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Övriga upplysningar

ANALYSMODELLEN INFÖR REVISIONSBERÄTTELSENS AVGIVANDE

Revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för år 2014 har 

utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 22 

april 2015 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen och 

koncernredovisningen.

RAPPORT I ÖVRIGT ENLIGT LAG

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi utfört en 

revision av förslaget till disposition av bolagets vinst samt styrelsens och verkstäl-

lande direktörens förvaltning av Guideline Geo AB (publ) under år 2015. Vi har 

även utfört en lagstadgad genomgång av bolagsstyrningsrapporten.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Enligt aktiebolagslagen är det styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-

tion av bolagets vinst, och det är styrelsen och verkställande direktören som 

gemensamt har ansvaret för förvaltningen samt för att bolagsstyrningsrapporten 

på sid 37-42 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att på grundval av vår revision och med rimlig säkerhet uttala oss 

om förslaget till disposition av bolagets vinst och om förvaltningen. Vi har utfört 

revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande 

om styrelsens förslag till disposition av bolagets vinst har vi granskat styrelsens 

motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma 

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande 

om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncern-

redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 

att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 

ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolags-

lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis 

vi har inhämtat enligt ovan är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Därutöver har vi läst bolagsstyrningsrapporten. Baserat på det samt på vår 

kunskap om bolaget och koncernen anser vi att vi har tillräcklig grund för våra 

uttalanden. Detta innebär att vår lagstadgade genomgång av bolagsstyrnings- 

rapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört 

med den inriktning och omfattning som en revision enligt International  

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess lagstadgade information 

är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Stockholm den 7 april 2016 

KPMG AB 

Per Gustafsson

Auktoriserad revisor
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ABEM Terrameter LS

Sensor för mätning av resistivitet 

och inducerad polarisation, så kallad 

imaging, ERT eller CVES. Används 

för grundvatten- och miljöunder-

sökningar, kartläggning av geologi 

inom anläggningsarbeten och för 

mineralprospektering. 

ABEM WalkTEM 

Sensor för mätning med elektromag-

netisk mätmetod (TEM eller TDEM) 

som ger information om markens 

olika lager med mycket god djup-

penetrering och med god upplösning 

från en enskild vertikal sondering. 

Används framgångsrikt vid prospek-

tering av vatten och mineral eller för 

kartläggning av saltvatteninträng-

ning.

ABEM Terraloc Pro 

Sensor för mätning med seismik 

av markens mekaniska egenskaper. 

Används för att undersöka djup-

profilen till berggrund eller för att 

avgöra stabilitet inför konstruktion 

och anläggning. 

Dold infrastruktur 

Nedgrävd infrastruktur som exempel-

vis kablar och optisk fiber. 

Geofysik 

Vetenskap som beskriver jorden 

och dess olika miljöer med hjälp av 

fysiska metoder. Tillämpad geofysik 

är ett ämnesområde där geofysik 

används för praktiska ändamål. 

GPR 

Metod inom tillämpad geofysik. 

Står för Ground Penetrating Radar, 

se även markradar. 

Hydrogeologi 

Den gren av geologin som behandlar 

vattnets uppträdande i jord och berg. 

Tonvikten ligger vid de geologiska 

förutsättningarna för grundvattnets 

förekomst och hur grundvattnets 

beskaffenhet påverkas av dess geo-

logiska omgivning. 

HDR 

Står för High Dynamic Range. Real-

tidssamplande teknologi patenterad 

och utvecklad av Guideline Geo. 

Inducerad Polarisation 

Elektrisk uppladdningsförmåga, det 

vill säga att marken fungerar på 

liknande sätt som en kondensator. 

Ofta använt för mineralprospektering 

och för kartläggning av gamla depo-

nier och förorenad mark. Har även 

potential för utvidgad tillämpning för 

kartläggning av grundvatten. 

MALÅ GroundExplorer 

MALÅ GX är ett markradarsensor 

baserat på HDR-teknologin. MALÅ 

GX består av fyra olika separata lös-

ningar för många olika användnings-

områden, till exempel tjockleken av 

asfaltslager, kartläggning av dold 

infrastruktur och moräntjocklek. 

MALÅ Easy Locator HDR 

Den första HDR-baserade mark- 

radarsensorn lanserades 2013. 

MALÅ Easy Locator är en förenklat 

markradarsensor och används fram-

för allt för att hitta och kartlägga 

nedgrävd infrastruktur. 

MALÅ ProEx 

Modulär markradarsensor som kan 

användas vid alla typer av under-

sökningar. MALÅ ProEx (Professional 

Explorer) stöds av marknadens 

bredaste och största antennsorti-

ment. Sensorn används företrädesvis 

av geofysikkonsulter, forsknings-

ingenjörer och andra experter över 

hela världen. 

MALÅ MIRA 

MALÅ MIRA (MALÅ Imaging Radar 

Array) är en avancerad markradar-

sensor som används för storskaliga 

markundersökningar. Systemet 

omfattar många, vanligtvis upp till 

32, parallella datakanaler och kan 

på så sätt skapa en tredimensionell 

bild av mätområdet. MALÅ MIRA 

används bland annat för effektiv och 

detaljerad kartläggning av nedgrävd 

infrastruktur, arkeologi samt under-

sökningar av vägar och broar. 

MALÅ CX 

MALÅ CX (ConcreteExplorer) är en 

kompakt, enkanaligt och lättanvänd 

markradarsensor för undersökning  

av alla typer av betong- och sten– 

konstruktioner. Sensorn används ofta 

vid håltagning, restaureringsarbeten 

och kvalitetskontroller av byggnader, 

vägar och broar. 

Markradar 

En metod inom tillämpad geofysik 

som framför allt används för ytnära 

(<30m) undersökningar av marken 

med hjälp av radiovågor (20–3 000 

MHz). Markradar kan tillämpas för 

många olika användningsområden 

och är en förhållandevis snabb 

metod att utföra. 

Resistivitet 

Elektriskt motstånd, egenskap 

definierad som förhållandet mellan 

elektrisk fältstyrka och ström- 

tätheten i ett material. Geofysisk 

metod som utnyttjar likström eller 

lågfrekvent växelström för bestäm-

ning av resistivitet i marken. 

Seismik 

Geofysisk metod där man utnyttjar 

reflektion och refraktion (brytning) 

av elastiska vågor som alstrats i 

marken på konstgjort sätt, används 

framför allt för prospektering och 

markundersökning.

TEM 

Transient elektromagnetisk 

undersökning som mäter kondukti-

vitet (elektrisk ledningsförmåga) i 

markens olika lager. Metoden kan 

förhållandevis snabbt detektera 

ledande strukturer genom vertikala 

sonderingar till flera hundra meters 

djup.

VES

Vertical Electrical Sounding, är en 

endimensionell tillämpning av den 

geofysiska metoden resistivitet. 

Markens elektriska egenskaper kan 

bestämmas i en vertikal djuplinje 

genom att skicka ström och mäta 

spänning med hjälp av fyra mark-

kontaktpunkter.

Ordlista
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AKTIEÄGARINFORMATION – ÅRSTÄMMA 2015

Aktieägarinformation – 
årsstämma 2016

Rätt att delta och anmälan 

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska, 

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB 

förda aktieboken torsdagen den 21 maj 2016, 

dels anmäla sitt deltagande på stämman senast 

den 21 maj 2016. 

Anmälan ska ske skriftligen till 

Guideline Geo AB (publ), Löfströms Allé 6A,  

172 66 Sundbyberg eller via e-post till  

stamma@guidelinegeo.com. Vid anmälan  

vänligen uppge namn, person- eller organisations-

nummer, adress, telefonnummer, registrerat 

aktieinnehav och eventuellt ombud. 

Förvaltarregistrerade aktier 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier 

genom bank eller annan förvaltare, måste för att 

äga rätt att delta i stämman begära att till fälligt 

föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i 

eget namn. Sådan registrering, så kallad rösträtts-

registrering, måste vara verkställd den 21 maj 

2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före 

detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Ombud 

En aktieägare som inte är personligen närva-

rande vid bolagsstämman får utöva sin rösträtt 

vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av 

aktie ägaren undertecknad och daterad fullmakt. 

Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmakts-

formulär för detta ändamål på hemsidan. Fullmak-

ten i original bör i god tid före stämman skickas 

till bolaget under ovanstående adress. Företrädare 

för juridisk person ska också skicka in en bestyrkt 

kopia av registreringsbevis eller motsvarande 

behörighetshandlingar. 

Observera att särskild anmälan om aktieägares 

deltagande till bolagsstämman ska ske även om 

aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman 

genom ett ombud. Inskickat fullmaktsformulär 

gäller inte som anmälan till bolagsstämman.

Investerarrelationer 

Aktuell information om 

Guideline Geo och bolagets 

utveckling finns på 

www.guidlelinegeo.com 

För frågor, vänligen kontakta 

vd Kjell Husby på 

info@guidelinegeo.com, eller 

+46 8 557 613 00 

Finansiell kalender

3 maj 2016 - Q1

27 maj 2016 - Årsstämma

23 augusti 2016 - Q2

11 november 2016 - Q3

7 februari 2017 - Q4

För mer information

Guideline Geo välkomnar aktieägare till årsstämma på  
Scandic Klara, Slöjdgatan 7, 111 57 Stockholm,  
27 maj kl 13:00. 
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Foto: Dan Coleman – vd- och styrelseporträtt, 
övriga bilder: Shutterstock, Gettyimages, och 
iStock.

Framtidsinriktad information
Denna rapport innehåller framtidsinriktad 
information som baseras på Guideline 
Geos ledningens nuvarande förväntningar. 
Även om ledningen bedömer att förvänt-
ningarna som framgår av sådan informa-
tion är rimliga, kan ingen garanti lämnas 
på att förväntningarna kommer att visa sig 
vara korrekta. Därför kan framtida utfall 
variera väsentligt jämfört med vad som 
framgår i den framtidsinriktade informatio-
nen beroende på bland annat förändrade 
förutsättningar avseende ekonomi, mark-
nad och konkurrens, förändringar i lagkrav 
och andra politiska åtgärder, variationer i 
valutakurser och andra faktorer som om-
nämns i förvaltningsberättelsen i denna 
årsredovisning. Guideline Geo åtar sig inte 
att offentligt uppdatera eller revidera fram-
åtblickande information, vare sig som en 
följd av ny information, framtida händelser 
eller dylikt, utöver vad som krävs enligt lag 
eller NGM:s bestämmelser.
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Guideline Geo använder avancerad teknik till praktiska lösningar på vardagliga och globala problem. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar 
inom fyra prioriterade marknadsområden med stark global tillväxt: Infrastruktur – undersökning vid nyetablering och underhåll av befintlig infrastruktur, 
Miljö – undersökning av miljörisker och geologiska risker, Vatten – kartläggning och undersökning av vattenförekomster samt Mineral – effektiv prospekt- 
ering. Guideline Geo arbetar med ledande teknologier och innovativa lösningar under de välkända och etablerade varumärkena ABEM och MALÅ.
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