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Tredje kvartalet innebär såväl signifikant ökad nettoomsättning, orderingång som rörelse-
resultat. Nettoförsäljningen är 47% högre än samma period föregående år och visar positiv 
utveckling på merparten av bolagets marknader. Rörelseresultatet om 3,7 MSEK är 11,2 MSEK 
bättre än samma period föregående år, primärt drivet av den högre nettoomsättning och 
kostnadskontroll.  
 
Bolaget ser fortsatt med tillförsikt på framtiden baserat på god aktivitetsnivå på merparten av 
bolagets marknader, vilket också visas genom väsentligt högre orderingång än motsvarande 
kvartal 2017, samt det fortsatta genomförandet av bolagets strategi.  
 
 

Tredje kvartalet 2018 (juli - september)  
− Intäkter: 29,6 (20,5) MSEK 

− Nettoomsättning: 29,2 (19,9) MSEK  

− Rörelseresultat (EBIT): 3,7 (-7,7) MSEK   

− Rörelsemarginal: 12,3% (-37,4%) 

− Resultatet efter skatt: 2,1 (-7,2) MSEK  

− Resultatet per aktie: 0,19 (-0,96) SEK 

− Periodens kassaflöde: -2,2 (1,4) MSEK  

− Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2018 till 129,5 (108,2) MSEK vilket 
motsvarar en soliditet på 67,7% (66,3%) 

− Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,7 (5,0) MSEK  

− Orderingång: 27,1 (19,6) MSEK 

 

Första nio månaderna 2018 (januari - september)  
− Intäkter: 84,5 (69,1) MSEK 

− Nettoomsättning: 80,8 (67,3) MSEK  

− Rörelseresultatet (EBIT): -5,2 (-21,2) MSEK   

− Rörelsemarginal: -6,2% (-30,7%) 

− Resultatet efter skatt: -4,0 (-17,6) MSEK  

− Resultatet per aktie: -0,35 (-2,35) SEK 

PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 15 november 2018 
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− Periodens kassaflöde: 0,9 (-0,6) MSEK  

− Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september 2018 till 129,5 (108,2) MSEK vilket 
motsvarar en soliditet på 67,7% (66,3%) 

− Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,7 (5,0) MSEK  

− Orderingång: 78,8 (64,3) MSEK 
 

Vd’s kommentarer 
Tredje kvartalet visar på fortsatt utveckling i rätt riktning. Nettoförsäljningen är 47% högre än 
samma period föregående år och visar positiv utveckling på merparten av bolagets marknader. 
Både aktivitetsnivå och intresse för bolagets produkter är fortsatt hög i våra marknader, vilket 
också visas genom orderingång som är 38% högre än samma period föregående år.  
 
Kvartalet uppvisar också ett starkt rörelseresultat delvis drivet av aktivering av utvecklingsutgifter 
och en stark resultatandel från intressebolaget AGS. Även rensat för jämförelsestörande poster 
har rörelseresultatet förbättrats väsentligt jämfört med samma period föregående år. 
Förbättringen drivs primärt av ökade intäkter samtidigt som kostnader har varit relativt 
konstanta. Sammantaget är personalkostnader och övriga externa kostnader på samma nivå som 
samma period förgående år trots effekter av högre bonusreserveringar och högre agent-
kommissioner vilka båda är en följd av ökad försäljning. Detta är ett resultat av generell 
kostnadsmedvetenhet och olika åtgärder som möjliggör effektiviseringar. Dock är 
rörelseresultatet för årets första nio månader fortsatt negativt, om än betydligt mindre negativt 
än för samma period föregående år.  
 
Bolaget har en strategi baserad på lönsam tillväxt som sker i tre steg; 1) Lönsam tillväxt av 
nuvarande affär, 2) Expandera erbjudande och växa serviceaffären, och 3) Etablera nya affärer 
baserat på applikationsanpassade lösningar. Stegen sker delvis parallellt men fokus idag ligger på 
första steget. Genomförandet av bolagets strategi fortgår och under kvartalet har mycket kraft 
lagts på harmonisering och uppgradering av bolagets ERP-system samt legal konsolidering av 
svenska bolagen. Den legala konsolideringen är genomförd och Bolaget arbetar från och med den 
första oktober i ett gemensamt ERP system. Dessa förändringar möjliggör direkta effekter som 
effektiviseringsvinster och bättre kvalitet i våra administrativa processer, samt indirekta effekter 
som snabbare och bättre beslutsstöd, kostnadsbesparingar och flera positiva strategiska aspekter. 
Detta stödjer den pågående omdaningen av Bolaget. Dessutom har arbetet med att delvis 
regionalisera vår kommersiella verksamhet fortsatt. Syftet är att komma närmare våra kunder och 
därmed kunna vara mer aktiva och erbjuda bättre service.  
 
Mikael Nolborg, vd Guideline Geo 
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Kommentar till det tredje kvartalet 2018  
Under det tredje kvartalet 2018 uppgick koncernens nettoomsättning till 29,2 (19,9) MSEK, 

vilket innebär en förbättring med 9,3 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år till 

följd av APAC och EMEA nästan fördubblar sin nettoomsättning samtidigt som Amerikas minskar 

med drygt 10%. Sammantagen tillväxt i kvartalet är 47%.  

 

Under tredje kvartalet 2018 uppgick koncernens rörelseresultat till 3,7 (-7,7) MSEK, vilket 

innebär en förbättring med 11,3 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

 

Ökad nettoomsättning kombinerat med att under jämförelseperioden skedde nedskrivning av 

lager och inventarier om 2,7 MSEK, är huvudorsakerna till förbättrat rörelseresultat för det 

tredje kvartalet, jämfört med samma period föregående år.  

 

Övriga externa kostnader minskar med 0,5 MSEK jämfört med jämförelseperioden, trots att 

agent-kommissioner ökar med 0,6 MSEK.  

 

Personalkostnaderna är 0,8 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Den avgörande 

förklaringen är att under jämförelseperioden föregående år justerades bonusreserveringen ned i 

ljuset av svagt resultat för perioden. Kostnadsökning avseende bonusreservering är 1,9 MSEK 

jämfört med motsvarande period föregående år.  

 

Koncernens resultatandel under tredje kvartalet 2018 från intressebolaget Aarhus GeoSoftware 

ApS uppgick till 0,5 (0,1) MSEK, delvis förklarat av att den kommersiella verksamheten för 

Geotomo togs över under det andra kvartalet. Geotomo är en mjukvaruverksamhet med en stor 

marknadsandel för visualiseringsmjukvaror för resistivitets mätdata.  

 

Nettoeffekt av valutaomräkning har under det tredje kvartalet givit en positiv påverkan om 0,9 
MSEK på nettoomsättning, en negativ påverkan på rörelsekostnaderna om 0,2 MSEK, och en 
positiv påverkan på rörelseresultat om 0,7 MSEK.  
 

Resultatet efter skatt uppgick till 2,1 (-7,2) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på 0,19  

(0,96) SEK för perioden.  

 

Det har gjorts en omräkning av latent skattefordran med anledning av förändrade framtida 
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skattesatser vilket medför en minskning av fordran.  

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018  
− I slutet av perioden verkställdes legal konsolidering genom fusionering av helägda svenska 

dotterbolag. Efter genomförd legal konsolidering kvarstår tre legala enheter i Sverige där 
koncernmamman Guideline Geo AB är rörelsedrivande bolag. Ingen förändring av 
verksamheten förväntas, förutom att Bolaget stärker och avsevärt förenklar den interna 
administrationen.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
− Bolaget har beslutat att centralisera hela utvecklingsavdelningen till Umeå. Tidigare har 

utvecklingsresurser flyttats från Malå till Umeå, och nu flyttas utvecklingsresurser från 
Sundbyberg. Ingen övertalighet förväntas utan förändringen sker genom naturliga 
avgångar. Centraliseringen möjliggör bättre användning av Bolagets utvecklingsresurser 
och tillsammans med ett gemensamt agilt arbetssätt kan både bättre kvalitet och 
snabbare produktutvecklingsprojekt säkerställas.  

− I projektet för den legala konsolideringen har även Bolaget per den 1 oktober genomfört 
ERP harmonisering och uppgradering. Detta föregicks av stort internt arbete de senaste 
kvartalen, och under det fjärde kvartalet sker en stabilisering. Bolaget förväntar sig en 
starkare och effektivare intern administration, snabbare och bättre beslutsstöd, 
kostnadsbesparingar samt flera positiva strategiska aspekter. Under sektionen 
’redovisningsprinciper’ beskrivs hur Bolaget förutser att detta påverkar redovisning av 
kommande kvartal.  

− Projektet för utbyggnad av borrkärnearkivet, där ett 10-årigt hyresavtal tecknats med SGU 
(Sveriges Geologiska Undersökningar), löper på enligt plan.  

− Valberedning har utsetts inför bolagets årsstämma 2019, som kommer att hållas den 15 
maj 2019. 

− NIKU (Norskt Institut för Kulturminnes Undersökningar) har lokaliserat ett 20 meter långt 
vikingaskepp genom användning av MALÅ MIRA teknologi. Denna upptäckt har nått stort 
genomslag i internationell media, hos bl a National Geographic och CNN. Upptäckten är 
den första sedan 1904 och är sannolikt det största vikingaskeppet som hittills upptäckts.  

 

Kommentar till det första nio månaderna 2018  
Under de första nio månaderna 2018 uppgick koncernens nettoomsättning till 80,8 (67,3) MSEK, 

vilket innebär en förbättring med 13,5 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år till 

följd av att EMEA växer med 37%, Americas växer med 22% medan APAC minskar med -2%. 

Sammantagen tillväxt för perioden är 20%.  
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Under första nio månaderna 2018 uppgick koncernens rörelseresultat till -5,2 (-21,2) MSEK, 

vilket innebär en förbättring med 15,9 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.  

 

Större nettoomsättning kombinerat med att under jämförelseperioden skedde nedskrivning av 

lager och inventarier om 2,7 MSEK och minskade externa kostnader är huvudorsaken till 

förbättrat rörelseresultat för de första nio månaderna, jämfört med samma period föregående 

år.  

 

Övriga externa kostnader minskar med 1,3 MSEK jämfört med jämförelseperioden, trots att 

agent-kommissioner ökar med 1 MSEK och trots kostnader för satsning på ERP harmonisering 

om 0,3 MSEK.  

  

Personalkostnaderna är 1,2 MSEK högre än motsvarande period föregående år, vilket förklaras 

av bonusreservering som är 1,2 MSEK högre.  

 

Koncernens resultatandel under första nio månaderna 2018 från intressebolaget Aarhus 

GeoSoftware ApS uppgick till 0,3 (-0,0) MSEK.  

 

Nettoeffekt av valutaomräkning har under de första nio månaderna givit en positiv påverkan om  
-0,2 MSEK på nettoomsättning, en positiv påverkan på rörelsekostnaderna om 0,3 MSEK, och en 
positiv påverkan på rörelseresultat om 0,5 MSEK.  
 

Resultatet efter skatt uppgick till -4,0 (-17,6) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på -0,35  

(-2,35) SEK för perioden.  

 

Det har gjorts en omräkning av latent skattefordran med anledning av ny nya framtida 

skattesatser vilket medför en minskning av fordran.  

 

Väsentliga händelser under första nio månaderna 2018  
Utöver vad som redovisas för det tredje kvartalet har följande händelser rapporterats:  

− Bolaget tillsatte under maj Anders Abrahamsson som Chief Technology Officer. Anders är 
stationerad i Umeå, vilket ligger i linje med bolagets strategi då omlokalisering av GPR-
utveckling från Malå till Umeå inleddes under förra vintern, och där det nya kontoret i 
Umeå invigdes i maj. 
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− Bolaget har tecknat avtal med Geophysical Archaeometry Laboratory Inc. gällande 
distribution av mjukvaran GPR-SLICE för markradarområdet (GPR). GPR-SLICE är en 
visualiseringsmjukvara som är utvecklad av Geophysical Archaeometry för primärt 
avancerad analys av broar och vägar, samt även för analys vid arkeologiska tillämpningar.  

− Guideline Geo har förnyat sitt avtal att vara agent och lokal tjänsteleverantör för Reutech 
Radar Systems på den nordamerikanska marknaden avseende säkerhetslösningar för 
gruvor. Det tidigare avtalet ingicks 2011. Det är en lönsam och stabil affär som angränsar 
till bolagets kärnverksamhet.  

− Leveranser av den nya markradarprodukten MALÅ Easy Locator Pro WideRange HDR har 
påbörjats. 

− Förvärv av rättigheterna till stationär markbaserad TEM teknologi, vilken idag ingår i 
produkterna ABEM WalkTEM och dess förstärkare ABEM TX60, för tillämpningar primärt 
inom kartläggning av vatten.  

− Guideline Geo har tecknat avtal med SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) om att 
bygga ut det befintliga nationella borrkärnearkivet i Malå, samt att under 10 år hyra ut 
befintligt borrkärnearkiv och utbyggnation. Härigenom fördubblas de årliga 
hyresintäkterna, och bidrar med positivt kassaflöde även om lånet för att uppföra 
byggnaden amorteras under avtalsperioden.  

− MALÅ Object Mapper 2018 visualiseringsmjukvara har lanserats. Det är en väsentlig 
uppdatering av mjukvaran för analys av mätdata från markradar.     

− Företrädesemissionen har genomförts som övertecknades med 118% och utställda 
garantier behövde därmed inte tas i anspråk. Emissionen inbringade 21,6 MSEK och 
medförde kostnader om 1,3 MSEK, vilket gör att Bolaget har tillförts 20,3 MSEK efter 
emissionskostnader. Nyemissionen gör att antal aktier i bolaget ökar med 3 922 879 till 
totalt 11 428 058 stycken.  

 

Finansiell ställning och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under det tredje kvartalet positivt och uppgick 

till 3,8 (-5,1) MSEK. Här ingår förändringar av rörelsekapital om -1,5 (1,2) MSEK vilket förklaras av 

ökning av kundfordringar om 2,8 MSEK, kombinerat med oförändrat varulager och ökning av 

kortfristiga skulder om 1,3 MSEK.  

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten om -13,5 MSEK förklaras balanserade utgifter för 

produktutveckling om 2,2 MSEK och påbörjat uppförande av byggnad för borrkärnearkiv 11,3 

MSEK.  

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten om 7,4 MSEK förklaras av minskat nyttjande av 

checkräkningskredit om 2,1 MSEK samt nyttjande av byggkredit om 10,0 MSEK.  
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Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -2,2 (-1,4) MSEK. 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under de första nio månaderna negativt och 

uppgick till -2,2 (-10,3) MSEK. Här ingår förändringar av rörelsekapital om -0,7 (6,6) MSEK vilket 

förklaras av ökning av kundfordringar om 5,1 MSEK, kombinerat med minskning av varulager om 

0,2 MSEK och ökning av kortfristiga skulder om 4,3 MSEK.  

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten om -22,3 MSEK förklaras balanserade utgifter för 

produktutveckling om 4,6 MSEK, förvärv av immateriella anläggningstillgångar 1,7 MSEK, 

tilläggsköpeskilling Aarhus GeoSoftware 1,8 MSEK och påbörjat uppförande av byggnad för 

borrkärnearkiv 13,9 MSEK.   

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten om 25,4 MSEK förklaras av nyemission om 20,3 

MSEK, nyttjande av byggkredit om 10,0 MSEK, minskat nyttjande av checkräkningskredit om 3,9 

MSEK, och amorteringar om 1,1 MSEK.  

 

Det totala kassaflödet under perioden uppgick till 0,9 (-0,6) MSEK. 

 

Bolagets egna kapital uppgick per den 30 september 2018 till 129,5 (108,2) MSEK vilket 

motsvarar en soliditet på 67,7% (66,3%).  

 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 5,7 (5,0) MSEK. Outnyttjad checkräkningskredit 

uppgick vid rapportperiodens utgång till 7,2 (1,7) MSEK.  

 

Finansiering  

Bolagets räntebärande skulder uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 28,9 (26,1) MSEK, 

varav 10 MSEK är byggkredit för uppförande av borrkärnearkiv.  Efter genomförd nyemission har 

nyttjandet av checkräkningskrediten minskats, och i samband med beslut att uppföra ett nytt 

borrkärnearkiv, som hyrs ut till SGU, har bolagets låneportfölj lagts om samt att bolaget fått 

byggnadskreditiv beviljat av banken, vilket kommer att läggas om till ett lån när borrkärnearkivet 

är uppfört.   
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Nettoinvesteringar  

Under första nio månaderna 2018 gjordes nettoinvesteringar om 16,3 (-0,1) MSEK. Materiella 

anläggningstillgångar ökar i värde, vilket förklaras av påbörjat uppförande av nytt borrkärnearkiv 

om 13,9 MSEK, vilket också reduceras med avskrivningar av byggnader och inventarier. 

Immateriella anläggningstillgångar ökar i värde genom att investeringarna i form av balanserade 

utgifter för produktutveckling var högre än avskrivningarna samt genom det förvärv av 

rättigheter till stationär markbaserad TEM-teknologi som genomfördes under andra kvartalet.  

 

Personal  
Bolaget hade 76 (83) anställda vid periodens slut.  

 

Aktien  
Det totala antalet aktier per den 30 september 2018 uppgick till 11 428 058 och kvot värdet per 

aktie är 1,00 SEK. Per den 30 september 2018 ägde Guideline Geo AB (publ) 640 140 egna aktier 

motsvarande 5,60 % av det totala antalet aktier.  

 

Transaktioner med närstående  
Under perioden januari-september gjordes följande transaktioner med närstående: Bolaget 

upphandlade konsulttjänster från intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS uppgående till 0,8 

(0,7) MSEK, och bolaget sålde intressebolaget Aarhus GeoSoftware’s programvaror till slutkund 

vilket medförde inköpskostnader om 0,6 (0,3) MSEK.  

 

Revision och granskning 
Denna bokslutskommuniké har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. Se 

bilagd Granskningsrapport på sidan 13. 

 

Risker i koncernen och moderbolaget 
Utsikterna för Bolagets produkter och tjänster bedöms som goda. Guideline Geo ser starka 

underliggande drivkrafter för behov av Bolagets produkter och tjänster, såsom vattenbrist, 

aktiviteter inom infrastruktursektorn och miljökartläggningar.  

 

En förstärkning av EUR och USD gentemot SEK har en positiv effekt på Guideline Geos 

omsättning och lönsamhet, eller vice versa. Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet 
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avseende stora order och utleveranser inom ramen för befintlig orderstock, vilket på kort sikt 

skapar variation i nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet. 

 

De risker som finns rörande Bolagets verksamhet beskrivs mer utförligt i årsredovisningen för 

2017 som finns att hämta på koncernens hemsida guidelinegeo.com.  

 

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

koncerngemensamma kostnader som hyror, försäkringar, revision, advokatkostnader och 

börskostnader. Under första nio månaderna 2018 uppgick moderbolagets nettoomsättning till 

12,5 (10,1) MSEK och rörelseresultat till -0,8 (-5,8) MSEK.  

 

Minskningen av övriga externa kostnader på 1,4 MSEK jämfört med föregående år förklaras av 

att gemensamma lokalkostnader och operativa kostnader i större utsträckning fördelats ut på 

dotterbolagen.  

 

Minskningen av personalkostnader om 1,3 MSEK jämfört med föregående år förklaras primärt av 

att föregående år inkluderade uppsägningslön för avgående vd om 0,8 MSEK.  

 

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

 

Redovisningsprinciper  
Denna delårsrapport för koncernen i sammandrag har upprättats i enlighet med IAS 34 samt 

tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. 

Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de 

redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste Årsredovisningen.  

 
Upplysningar om verkligt värde på finansiella instrument, som inte värderas till verkligt värde i 

balansräkningen, lämnas inte på grund av att redovisat värde bedöms vara en god 

approximation av verkligt värde på grund av instrumentens korta löptid.  

 

Nya standarder IFRS 16 ’leasingavtal’, IFRS 9 ’finansiella instrument’ och IAS 7 ’rapport över 

kassaflöde’, har påverkan på bolagets framtida finansiella rapportering. Dessa nya standarders 

påverkan på Guideline Geo beskrivs i bolagets årsredovisning, not 2 på sidan 42.  
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I slutet av perioden verkställdes legal konsolidering genom fusionering av helägda svenska 

dotterbolag, där moderbolaget Guideline Geo AB blir rörelsedrivande bolag. Redovisningen av 

moderbolaget och koncernen är gjord såsom om denna förändring verkställdes per den 1 

oktober. Vissa transaktioner har sista veckorna på perioden flyttat från de tidigare operativa 

bolagen Malå GeoScience AB och ABEM Instruments AB till moderbolaget Guideline Geo AB, 

vilket i viss omfattning kan påverka jämförelsen med samma period föregående år.  

 

I projektet för den legala konsolideringen har även ERP harmonisering och uppgradering skett 

vilket delvis ändrat på funktionalitet så att kostnader för tidrapportering kommer att allokeras 

fullt ut på projekt och tillverknings-order. Effekten blir att kostnader för produkter i arbete och 

färdigvarulager kommer att öka något, samtidigt som personalkostnader kommer att minska 

med motsvarande belopp. Som en konsekvens kommer lagervärde avseende produkter i arbete 

och färdigvarulager att öka och den förväntas få full effekt under första halvåret 2019.  

 

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.  
 

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

etablerade varumärkena ABEM och MALÅ. Bolaget Second Square AB är en vilande verksamhet. 

Bolaget är även delägare i Aarhus Geosoftware, som är ett programvarubolag verksamt inom 

tolkning och visualisering av geotekniska mätdata.  

  

Guideline Geo är noterat på NGM Equity.  
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Kommande rapporttillfällen  
− Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018 lämnas den 13 februari 2019.  

− Bolagsstämma kommer att hållas den 15 maj 2019.  
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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.  
 

Stockholm den 14 november 2018 

 

 

Anders Gemfors Mikael Nolborg Eva Vati 

Styrelsens ordförande  vd Ledamot 

 

 

Krister Nilsson Marcus Lannerbro Kaj Möller 

Ledamot  Ledamot Ledamot 

 

 

Andreas Holmgren Kjell Lidén 

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00,  

Mats Lundin, CFO Guideline Geo AB (publ), tel. +46 766 77 03 14, 

E-post: info@guidelinegeo.com 

 

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2018 klockan 08:45 

CET. 

  

mailto:info@guidelinegeo.com
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Granskningsrapport 

Till styrelsen i Guideline Geo AB (publ) 
Org. nr 556606-1155 

 
 
Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) 
för Guideline Geo AB (publ) per den 30 september 2018 och den niomånadersperiod som slutade per detta 
datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna 
delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att grundat på vår översiktliga 
granskning uttala en slutsats om denna delårsrapport. 

 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

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

 
 
Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning 
att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och 
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.  
 
 
Stockholm den 14 november 2018 
 
KPMG AB  

  

  

  

Per Gustafsson  

Auktoriserad revisor  
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Koncernresultaträkning i sammandrag

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 3 2018 Kv 3 2017 Sep 2018 Sep 2017 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 29 154 19 888 80 802 67 319 97 964

Övriga rörelseintäkter 471 586 3 712 1 748 3 773

Summa intäkter 29 625 20 474 84 514 69 067 101 736

Rörelsens kostnader   

Råmaterial och förbrukningsmaterial -8 302 -9 668 -30 687 -30 062 -39 625

Övriga externa kostnader -5 066 -5 584 -17 203 -18 487 -23 699

Personalkostnader -13 604 -12 784 -41 655 -40 440 -52 624

Aktiverade utvecklingsutgifter 2 152 1 332 4 615 3 275 4 536

Av- och nedskrivningar materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -1 598 -1 483 -5 155 -4 491 -6 571

Andelar i intresseföretag 446 51 329 -32 517

Summa kostnader -25 972 -28 135 -89 755 -90 236 -117 466

Rörelseresultat 3 653 -7 660 -5 241 -21 169 -15 729

Resultat från finansiella investeringar  

Finansiella intäkter 0 75 0 70 0

Finansiella kostnader -367 -696 -18 -675 -1 088

Resultat efter finansiella poster 3 286 -8 281 -5 259 -21 774 -16 817

Skatt -1 169 1 104 1 228 4 149 3 667

PERIODENS RESULTAT    2 117 -7 177 -4 029 -17 622 -13 150

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 2 117 -7 177 -4 029 -17 622 -13 150

PERIODENS RESULTAT    2 117 -7 177 -4 029 -17 622 -13 150

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st* 11 428 058 7 505 179 11 428 058 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,19 -0,96 -0,35 -2,35 -1,75

3 månader 9 månader
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat 

för koncernen i sammandrag

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 3 2018 Kv 23 2017 Sep 2018 Sep 2017 2017

Periodens resultat 2 117 -7 177 -4 029 -17 622 -13 150

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet

    Omräkningsdifferenser -48 -536 136 -790 -314

Övrigt totalresultat netto efter skatt -48 -536 136 -790 -314

Periodens totalresultat 2 069 -7 713 -3 893 -18 412 -13 464

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 2 069 -7 713 -3 893 -18 412 -13 464

PERIODENS TOTALRESULTAT    2 069 -7 713 -3 893 -18 412 -13 464

9 månader3 månader
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Koncernbalansräkning i sammandrag

30 Sep 30 Sep 31 Dec

(Belopp i kSEK) 2018 2017 2017

Tillgångar

Goodwill 51 750 51 750 51 750

Övriga Immateriella anläggningstillgångar 24 077 21 223 21 115

Materiella anläggningstillgångar 31 993 17 515 18 636

Andelar i intresseföretag 14 031 13 155 13 711

Uppskjutna skattefordringar 12 693 11 854 11 362

Summa finansiella anläggningstillgångar 26 723 25 009 25 073

Varulager mm 22 825 25 648 23 335

Kortfristiga fordringar    28 139 17 092 23 564

Likvida medel 5 663 4 991 4 606

Summa omsättningstillgångar 56 627 47 732 51 505

Summa tillgångar 191 171 163 229 168 079

Eget kapital och skulder

Eget kapital 129 481 108 169 113 117

Avsättningar 350 350 350

Långfristiga skulder - räntebärande 19 197 24 638 21 064

Kortfristiga skulder - räntebärande 9 718 1 414 2 714

Långfristiga skulder - ej räntebärande 3 270 5 097 5 097

Kortfristiga skulder - ej räntebärande 29 156 23 561 25 738

Summa eget kapital och skulder 191 171 163 229 168 079
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Förändring i eget kapital för koncernen i sammandrag

31 Dec

(Belopp i kSEK) Sep 2018 Sep 2017 2017

Ingående balans 113 117 126 581 126 581

Periodens resultat -4 029 -17 622 -13 150

Omräkningsdifferenser 136 -790 -314

Periodens totalresultat -3 893 -18 412 -13 464

Nyemission 20 257 0 0

Utgående balans 129 481 108 169 113 117

9 månader
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 3 2018 Kv 3 2017 Sep 2018 Sep 2017 2017

Den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 6 447 -6 342 -1 519 -16 882 -8 266

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital -1 514 1 217 -677 6 557 1 344

Kassaflödet från den löpande verksamheten 4 933 -5 125 -2 196 -10 325 -6 922

Kassaflödet från investeringsverksamheten -14 541 -1 310 -22 320 -4 112 -5 583

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 7 431 7 786 25 394 13 891 11 566

Varav nyemission 0 0 20 257 0

Periodens kassaflöde -2 177 1 351 878 -546 -939

Likvida medel vid periodens början 7 839 3 764 4 606 5 705 5 705

Kursdifferens i likvida medel 0 -124 178 -168 -160

Periodens förändring i likvida medel -2 177 1 351 878 -546 -939

Likvida medel vid periodens slut 5 663 4 991 5 663 4 991 4 606

3 månader 9 månader



 
 

 
Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. 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. 

Sida 19 

Delårsrapport januari-september 2018 

 

Nyckeltal för koncernen

För definitioner se sid 22 (sista sidan) 12 månader

(Belopp i kSEK) Kv 3 2018 Kv 3 2017 Sep 2018 Sep 2017 Dec 2017

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, kSEK 29 625 20 474 84 514 69 067 101 736

Rörelsemarginal % 12,3% -37,4% -6,2% -30,7% -15,5%

Vinstmarginal % 7,1% -35,1% -4,8% -25,5% -12,9%

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % -4,5% -19,6% -14,3%

Avkastning på sysselsatt kapital % -3,3% -15,7% -11,5%

Avkastning på Eget Kapital % -3,3% -15,0% -11,0%

Kapitalstruktur

Operativt kapital, kSEK 126 008 104 220 107 216

Sysselsatt kapital, kSEK 158 395 134 221 136 894

Eget Kapital, kSEK 129 481 108 169 113 117

Balansomslutning, kSEK 191 171 163 229 168 079

Räntebärande skuld, kSEK 28 914 26 052 23 777

Skuldsättningsgrad, ggr 0,22 0,24 0,21

Räntetäckningsgrad, ggr neg. neg. neg.

Soliditet, % 67,7% 66,3% 67,3%

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, kSEK 1 631 368 2 962 382 273

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, kSEK 11 652 -122 13 357 -444 18 636

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 76 83 77

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut (st)* 11 428 058 7 505 179 7 505 179

Antal utestående aktier efter utspädning (st)* 11 428 058 7 505 179 7 505 179

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)* 11 428 058 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,35 -2,35 -1,75

Eget kapital per aktie (SEK)* 11,33 14,41 15,07

Kurs per aktie, kr 6,08 13,00 6,90

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

Totalt aktiekapital, kr 11 428 058 7 505 179 7 505 179

3 månader 9 månader
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Nyckeltal för koncernen

För definitioner se sid 21 (sista sidan) 12 månader

(Belopp i kSEK) Kv 3 2018 Kv 3 2017 Sep 2018 Sep 2017 Dec 2017

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, kSEK 29 625 20 474 84 514 69 067 101 736

Rörelsemarginal % 12,3% -37,4% -6,2% -30,7% -15,5%

Vinstmarginal % 7,1% -35,1% -4,8% -25,5% -12,9%

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % -4,5% -19,6% -14,3%

Avkastning på sysselsatt kapital % -3,3% -15,7% -11,5%

Avkastning på Eget Kapital % -3,3% -15,0% -11,0%

Kapitalstruktur

Operativt kapital, kSEK 126 008 104 220 107 216

Sysselsatt kapital, kSEK 158 395 134 221 136 894

Eget Kapital, kSEK 129 481 108 169 113 117

Balansomslutning, kSEK 191 171 163 229 168 079

Räntebärande skuld, kSEK 28 914 26 052 23 777

Skuldsättningsgrad, ggr 0,22 0,24 0,21

Räntetäckningsgrad, ggr neg. neg. neg.

Soliditet, % 67,7% 66,3% 67,3%

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, kSEK 1 631 368 2 962 382 273

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, kSEK 11 652 -122 13 357 -444 18 636

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 76 83 77

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut (st)* 11 428 058 7 505 179 7 505 179

Antal utestående aktier efter utspädning (st)* 11 428 058 7 505 179 7 505 179

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)* 11 428 058 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,35 -2,35 -1,75

Eget kapital per aktie (SEK)* 11,33 14,41 15,07

Kurs per aktie, kr 6,08 13,00 6,90

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

Totalt aktiekapital, kr 11 428 058 7 505 179 7 505 179

3 månader 9 månader
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 3 2018 Kv 3 2017 Sep 2018 Sep 2017 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 737 4 637 12 457 10 070 13 915

Övriga rörelseintäkter -1 0 -3 46 51

Summa intäkter 4 736 4 637 12 454 10 116 13 966

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -939 -1 506 -4 136 -5 512 -6 895

Personalkostnader -3 682 -2 958 -8 993 -10 328 -12 736

Avskrivningar -26 -26 -78 -73 -99

Summa kostnader -4 647 -4 490 -13 207 -15 913 -19 730

Rörelseresultat 89 147 -752 -5 797 -5 764

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 0 0 0 -7 0

Finansiella kostnader -1 -8 -12 -18 -28

Resultat efter finansiella poster 88 139 -764 -5 822 -5 792

Bokslutsdispositioner 0 0 0 84

Skatt -19 -255 168 1 280 1 176

PERIODENS RESULTAT 69 -115 -596 -4 542 -4 532

3 månader 9 månader
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

30 Sep 30 Sep 31 Dec

(Belopp i kSEK) 2018 2017 2017

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 272 303 277

Aktier i dotterbolag 120 940 113 940 120 940

Uppskjutna skattefordringar 5 473 5 409 5 305

Summa finansiella anläggningstillgångar 126 414 119 349 126 245

Kortfristiga fordringar    22 017 27 870 26 270

Kassa och bank 642 270 1 012

Summa omsättningstillgångar 22 659 28 140 27 282

Summa tillgångar 149 344 147 792 153 804

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 38 890 34 967 34 967

Fritt eget kapital 86 329 70 582 70 593

Obeskattade reserver 0 84 0

Summa eget kapital 125 219 105 633 105 560

Långfristiga skulder 3 270 5 097 7 110

Kortfristiga skulder 20 855 37 062 41 134

Summa eget kapital och skulder 149 344 147 792 153 804
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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, 

likvida medel och finansiella tillgångar. 

 

Sysselsatt kapital, kSEK 

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 

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 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.  

 

Orderingång 

Extern skriftlig order avseende instrument, reservdelar, 

utbildning och programvaror med fastställt betalningsvillkor  

eller fullgjord förskottsbetalning enligt betalplan samt 

planerad leveransvecka. 

 

 


