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Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan – mar 2015 
 
Rekordkvartal med stark omsättningsökning och väsentlig förbättring av rörelseresultatet.  

 

Första kvartalet 2015 (januari - mars)  
 Intäkterna uppgick till 37,2 (22,5) MSEK  

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4,2 (-2,5) MSEK  

 Rörelsemarginalen uppgick till 11,4% (-11,1%) 

 Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 (-2,4) MSEK  

 Resultatet per aktie uppgick till 0,50 (-0,33) SEK 

 Periodens kassaflöde uppgick till 0,2 (1,4) MSEK  

 Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2015 till 129,3 (129,9) MSEK vilket 
motsvarar en soliditet på 79,8 (82,2%)  

 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,4 (17,8) MSEK  
 

Kommentar första kvartalet 2015  
Året har inletts mycket starkt med intäkter om 37,2 MSEK, vilket är ett nytt omsättningsrekord 

för ett enskilt kvartal. Jämfört med det första kvartalet 2014 motsvarar det en 

omsättningsökning på 65%. Det goda resultatet är en effekt av mycket god orderingång under 

kvartalet, samt positiva valutaeffekter. Rörelseresultatet för första kvartalet på 4,2 miljoner SEK 

har uppnåtts trots ökade kostnader i samband med offensiva satsningar i personal och 

marknadsaktiviteter. Vi ser också tydliga resultat av vår strategiförändring mot att arbeta 

närmare slutkund, vilket resulterat i ökad efterfrågan inom flera produktsegment och tjänster.  

 

För att möta den ökade efterfrågan görs nu fortsatta investeringar i personal och kompetens. 

Den planerade personalökningen har också resulterat i att bolaget flyttar till större och mer 

ändamålsenliga lokaler i Sundbyberg under juni 2015. 

 

Stockholm den 5 maj 2015 
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Väsentliga händelser under första kvartalet 2015  
 Bolaget har erhållit en strategisk order från en tysk myndighet till ett värde om 3 MSEK 

avseende två fordonsburna MALÅ MIRA-system med GPS positionering som skall 
användas för tredimensionella storskaliga mätningar för att lokalisera objekt i marken.  

 Mats Lundin har anställts som CFO den 1 januari 2015. 

 Jonny Falk har per 1 januari 2015 ersatt Kenneth Jakobsson som produktionschef och han 
är även utsedd till platschef för Malå. Kenneth Jakobsson har gått över till en ny roll 
internt inom Product Market & Development.  

 Aktieåterköpsprogrammet har fortsatt under kvartalet.  
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
 Styrelsen har i samband med kallelse till Årsstämma lämnat förslag till utdelning 

motsvarande 0,30 SEK per aktie.  

 Bolaget har beslutat att påbörja rekrytering av ett flertal tjänster, bl a inom 
försäljningsorganisationen för att kunna möta ökade kundförfrågningar, och inom 
produktutvecklingsorganisationen för att ytterligare stärka våra produktprogram.  

 

Intäkter och resultat  
Under första kvartalet 2015 uppgick koncernens intäkter till 37,2 (22,5) MSEK. Intäkterna ökade 

med 14,7 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

 

Ökningen av de operativa kostnaderna på 6,1 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år 

förklaras av främst av förstärkt ledningsfunktion, fler anställda, valutaeffekter avseende det 

amerikanska dotterbolaget och ökade försäljningsaktiviteter.  

 

Koncernens resultatandel från intresseföretaget Second Square uppgår till -0,1 (-0,6) MSEK.  

 

Under första kvartalet 2014 uppgick rörelseresultatet (EBIT) till 4,2 (-2,5) MSEK. En förbättring 

med 6,7 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var 11,4%  

(-11,1%)  under första kvartalet 2015.  

 

Resultatet efter skatt uppgick till 3,8 (-2,4) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på 0,50  

(-0,33) SEK.  
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Finansiell ställning och kassaflöde  
Periodens kassaflöde var positivt och uppgick till 0,2 (1,4) MSEK.  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 5,5  

(-0,5) MSEK under första kvartalet 2015. Under kvartalet har rörelsekapitalet ökat med 3,2 (-3,9) 

MSEK. Investeringar, främst i uppbyggnad av komponentlager, har gjorts med 3,9 (1,6) MSEK. 

Därtill har amorteringar av finansiella skulder gjorts med 0,4 (0,4) MSEK.  

 

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2015 till 129,3 (129,9) MSEK vilket motsvarar 

en soliditet på 79,8% (82,2%).  

 

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 14,4 (17,8) MSEK. Outnyttjad checkkredit var vid 

rapportperiodens utgång 11,0 (11,3) MSEK.  

 

Finansiering  

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid utgången av första kvartalet 2014 till 6,8 (8,2) 

MSEK.  

 

Nettoinvesteringar  

Under första kvartalet 2014 har nettoinvesteringar gjorts till -0,4 (-0,3) MSEK.   

 

Personal  
I koncernen finns 71 (67) anställda vid periodens slut.  

 

Optionsprogram  
Det fanns vid rapportperiodens utgång inga utestående optionsprogram.  

 

Aktien  
Det totala antalet aktier per den 31 mars 2015 uppgick till 7 505 179 stycken och det nominella 

värdet per aktie är 1,00 kronor.  
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Per den 31 mars 2015 innehade Guideline Geo AB (publ) 299 416 egna aktier motsvarande 

3,99% av det totala antalet aktier. Snittkursen vid bolagets förvärv av egna aktier var 10,09 

kronor per aktie.  

 

Transaktioner med närstående  
Under årets första kvartal 2015 har inga transaktioner med närstående gjorts inom Guideline 

Geo-koncernen.  

 

Risker  
Trots att världsekonomins utveckling är osäker bedöms utsikterna som goda för koncernens 

produkter och tjänster. Förstärkningen av EUR och USD har en positiv effekt på Guideline Geo’s 

omsättning och lönsamhet. De olika risker som finns rörande koncernens verksamhet beskrivs 

mer utförligt i Årsredovisningen för 2014 som finns att hämta på koncernens hemsida 

www.guidelinegeo.com.  

 

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

Under första kvartalet 2015 uppgick moderbolagets intäkter till 0,3 (1,6) MSEK och 

rörelseresultat till -5,4 (-1,3) MSEK. 

 

Kostnaderna har under första kvartalet ökat med 2,9 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 

föregående år. Kostnadsökningen är relaterad till att hela koncernledningen nu återfinns i 

moderbolaget. Antalet anställda i moderbolaget är 6 (2) personer vid utgången av perioden. 

  

Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och enligt RFR 1, 

kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. 

Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej 

annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den 

senaste Årsredovisningen.  

 

Nya eller reviderade IFRS standarder eller IFRIC tolkningar som trätt i kraft sedan 1 januari 2015 
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har inte haft någon effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar.  

 

Jämförelseperioden första kvartalet 2015  
Jämförelseperioden första kvartalet 2015 redovisas i enlighet med de principer och 

klassificeringar som tillämpades i Årsredovisningen för 2014.  

 

Guideline Geo koncernen i korthet  
Guideline Geo AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför helhetslösningar för att identifiera 

objekt, strukturer och föroreningar under mark, undersöka olika geologier samt se förändringar i 

mark och konstruktioner över tid. Koncernen har egen verksamhet i Europa, Nordamerika samt 

Asien och samarbetar med ett antal partners runt om i världen.  

 

Verksamheten är fokuserad på fyra prioriterade marknadsområden med stark global tillväxt:  

 Infrastruktur  undersökning vid nyetablering och underhåll av infrastruktur.  

 Miljö  undersökning av miljörisker och geologiska risker.  

 Vatten kartläggning och undersökning av vattenförekomster.  

 Mineral effektiv prospektering.  
 

Gudieline Geo arbetar med ledande teknologier och innovativa lösningar under de välkända och 

etablerade varumärkena ABEM och MALÅ. Bolaget är även delägare i Second Square AB som är 

verksamt inom optimering av bergborrning. 

  

Guideline Geo är noterat på NGM Equity.  

 

Kommande rapporttillfällen  
 Årsstämma 2015 hålls den 27 maj 2015 enligt separat kallelse  

 Delårsrapport för perioden januari – juni 2014 lämnas den 25 augusti 2015  

 Delårsrapport för perioden januari – september 2014 lämnas den 6 november 201  

 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2014 lämnas den 9 februari 2016  
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 

av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

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

värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen 

lämnades för offentliggörande den 5 maj 2015 klockan 08:15. 

 

 

Stockholm den 5 maj 2015 

 

 

Peter Lindgren  Olle Grinder 

Styrelsens ordförande  Ledamot 

 

 

Torleif Dahlin  Jonas Moberg 

Ledamot  Ledamot 

 

 

Marcus Huldtin Lars Mikaelsson 

Ledamot  Ledamot 

Arbetstagarrepresentant  Arbetstagarrepresentant 

 

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Kjell Husby, vd Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 954 79 97, E-post: info@guidelinegeo.com. 

www.guidelinegeo.com  
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Koncernresultaträkning

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2015 Kv 1 2014 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 34 749 21 169 109 880

Övriga rörelseintäkter 2 436 1 333 6 128

Summa intäkter 37 185 22 502 116 008

Rörelsens kostnader

Förändring i lager av färdiga produkter och

produkter i arbete 381 25 -516

Råmaterial och förbrukningsmaterial -10 900 -8 109 -42 877

Övriga externa kostnader -7 157 -4 290 -19 366

Personalkostnader -13 745 -10 218 -45 981

Av- och nedskrivningar materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -1 518 -1 850 -7 022

Övriga rörelsekostnader 0 -559 -3 011

Summa kostnader -32 939 -25 001 -118 773

Rörelseresultat 4 246 -2 499 -2 765

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0

Finansiella intäkter 185 3 206

Finansiella kostnader -139 -498 -390

Resultat efter finansiella poster 4 293 -2 994 -2 949

Skatt -520 551 -198

PERIODENS RESULTAT    3 773 -2 443 -3 147

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 3 773 -2 443 -3 147

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

PERIODENS RESULTAT    3 773 -2 443 -3 147

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

Resultat per aktie före utspädning, SEK 0,50 -0,33 -0,42

3 månader
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Koncernresultaträkning, fortsättning

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2015 Kv 1 2014 2014

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 3 773 -2 443 -3 147

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet

    Omräkningsdifferenser 679 105 999

Övrigt totalresultat netto efter skatt 679 105 999

Periodens totalresultat 4 452 -2 338 -2 148

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 4 452 -2 338 -2 148

Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0

PERIODENS TOTALRESULTAT    4 452 -2 338 -2 148

Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,59 -0,31 -0,29

3 månader
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Koncernbalansräkning

31 mar 31 mar 31 dec

(Belopp i kSEK) 2015 2014 2014

Tillgångar

Goodwill 51 750 51 750 51 750

Övriga Immateriella anläggningsillgångar 18 458 20 089 18 743

Materiella anläggningstillgångar 20 560 21 064 20 721

Andelar i intresseföretag 0 2 456 0

Uppskjutna skattefordringar 8 118 9 317 8 741

Varulager mm 24 615 20 704 22 660

Kortfristiga fordringar    24 146 14 823 19 729

Kassa och Bank 14 446 17 804 14 049

Summa tillgångar 162 092 158 007 156 393

Eget kapital och skulder

Eget kapital 129 283 129 913 125 607

Avsättningar 1 682 0 2 499

Långfristiga skulder - räntebärande 5 275 6 754 5 646

Kortfristiga skulder - räntebärande 1 480 1 482 1 480

Långfristiga skulder - ej räntebärande 250 250 250

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 24 121 19 608 20 911

Summa eget kapital och skulder 162 092 158 007 156 393

Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 
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Förändring i eget kapital för koncernen

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2015 Kv 1 2014 2014

Ingående balans 125 607 132 251 132 251

Periodens resultat 3 773 -2 443 -3 147

Omräkningsdifferenser 679 105 999

Periodens totalresultat 4 452 -2 338 -2 148

Lämnad utdelning 0 0 -2 252

Återköp av egna aktier -776 0 -2 244

Utgående balans 129 283 129 913 125 607

3 månader
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Kassaflödesanalys för koncernen

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2015 Kv 1 2014 2014

Den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 5 546 -492 10 262

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital -3 162 3 883 -1 676

Kassaflödet från den löpande verksamheten 2 385 3 391 8 586

Kassaflödet från investeringsverksamheten -1 072 -1 593 -5 076

Kassaflödet från finansieringsverksamheten -370 -370 -1 480

Utdelning till aktieägare 0 0 -2 252

Återköp egna aktier -776 0 -2 244

Periodens kassaflöde 167 1 428 -2 466

Likvida medel vid periodens början 14 049 16 370 16 370

Effekt av förändrad redovisningsprincip 0 0 0

Justerade likvida medel vid periodens början 14 049 16 370 16 370

Kursdifferens i likvida medel 230 6 145

Periodens förändring i likvida medel 167 1 428 -2 466

Likvida medel vid periodens slut 14 446 17 804 14 049

3 månader
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Nyckeltal för koncernen

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2015 Kv 1 2014 2014

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, kSEK 37 185 22 502 116 008

Rörelsemarginal % 11,4% -11,1% -2,4%

Vinstmarginal % 10,1% -10,9% -2,7%

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % 3,5% -2,1% -2,3%

Avkastning på sysselsatt kapital % 3,3% -1,8% -1,9%

Avkastning på Eget Kapital % 3,0% -1,9% -2,4%

Kapitalstruktur

Operativt kapital, kSEK 123 275 117 889 121 183

Sysselsatt kapital, kSEK 136 039 138 149 132 733

Eget Kapital, kSEK 129 283 129 913 125 607

Balansomslutning, kSEK 162 092 158 007 156 393

Räntebärande skuld, kSEK 6 756 8 236 7 126

Skuldsättningsgrad, ggr 0,05 0,06 0,06

Räntetäckningsgrad, ggr 32 neg. neg.

Soliditet, % 79,8% 82,2% 80,3%

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, kSEK -298 56 -1 290

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, kSEK 208 -313 -656

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 71 67 70

Data per aktie

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

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

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

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,50 -0,33 -0,42

Eget kapital per aktie (SEK)* 17,23 17,31 16,74

Kurs per aktie, kr 9,60 12,60 8,40

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

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

3 månader
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Moderbolagets resultaträkning

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2015 Kv 1 2014 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 408 11 417

Övriga rörelseintäkter 306 151 452

Summa intäkter 306 1 559 11 869

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2 136 -1 300 -12 848

Personalkostnader -3 570 -1 556 -6 082

Avskrivningar -4 -4 -17

Summa kostnader -5 710 -2 860 -18 947

Rörelseresultat -5 403 -1 301 -7 078

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 0 -5 192

Finansiella intäkter 65 1 85

Finansiella kostnader -33 0 -43

Resultat efter finansiella poster -5 371 -1 300 -12 228

Bokslutsdispositioner 0 0 8 248

Skatt 1 182 285 -290

PERIODENS RESULTAT -4 189 -1 015 -4 270

3 månader

För redovisade rapportperioder överensstämmer moderbolagets resultat efter skatt 

med totalresultatet varför någon separat rapport över totalresultatet ej presenteras.
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Moderbolagets balansräkning

31 mar 31 mar 31 dec

(Belopp i kSEK) 2015 2014 2014

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 26 43 30

Aktier i dotterbolag 101 449 106 641 101 449

Uppskjutna skattefordringar 6 365 5 758 5 183

Kortfristiga fordringar    9 351 19 742 14 214

Kassa och Bank 3 253 410 3 058

Summa tillgångar 120 444 132 594 123 934

Eget kapital och skulder

Eget kapital 111 814 124 529 116 778

Avsättningar 228 0 228

Långfristiga skulder - räntebärande 0 0 0

Kortfristiga skulder - räntebärande 0 0 0

Långfristiga skulder - ej räntebärande 250 250 250

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 8 152 7 815 6 678

Summa eget kapital och skulder 120 444 132 594 123 934

Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende

ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 



 

 
  

 

 
 
Guideline Geo AB (publ) är ledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom 
fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar, 
undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och 
mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala 
varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity. 

 

Nyckeltal 
 
Marginaler 
 
Rörelsemarginal, % 
Rörelseresultat i procent av totala intäkter. 
 
Vinstmarginal, % 
Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.  
 
 
Räntabilitet 
 
Avkastning på operativt kapital, % 
Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.  
Genomsnittligt operativt kapital beräknas som ingående plus 
utgående operativt kapital dividerat med två. 
 
Avkastning på sysselsatt kapital, % 
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 
genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt 
kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt 
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, kSEK 
Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, 
avsättningar, likvida medel och finansiella tillgångar. 
 
Sysselsatt kapital, kSEK 
Balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder 
och avsättningar. 
 
Andel riskbärande kapital 
Redovisat eget kapital plus latent skatteskuld dividerat med 
balansomslutningen. 
 
Räntetäckningsgrad  
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 
dividerat med finansiella kostnader.  

   
 
Skuldsättningsgrad 
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital 
 
Eget kapital, kSEK 
Eget kapital vid periodens slut. 
 
Räntebärande skuld, kSEK 
Räntebärande skuld vid periodens slut. 
 
Soliditet, % 
Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen. 
 
 
Investeringar 
 
Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillg. kSEK 
Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
minskat med periodens försäljningar och utrangeringar 
 
 
Medarbetare 
 
Antal anställda, st. 
Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens 
slut. 
 
 
 
Data per aktie 
 
Antal aktier, st. 
Antal utestående aktier vid periodens slut. 
 
Genomsnittligt antal aktier, st. 
Genomsnittligt antal aktier under perioden. 
 
Resultat per aktie, SEK 
Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier 
för perioden. 
 
Eget kapital per aktie, SEK 
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 
periodens slut. 
 
P/E-tal, ggr 
Aktiekurs per 31/12 dividerat med resultat per aktie.

 


