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Ett starkt avslutande fjärde kvartal bidrar till omsättningsrekord för helåret med en omsättning 
om 131 MSEK vilket är en ökning med 13% jämfört med året innan. Rörelseresultatet på 6,3 
MSEK är en ökning med 9,1 MSEK jämfört med 2014. Detta ska ses mot en bakgrund där 
affärsklimatet försvårats i flera viktiga tillväxtländer och inom vissa kundsegment som 
exempelvis mineralexploatering. Under året har fokus lagts på att stärka bolagets 
marknadsorganisation för att flytta fram våra positioner främst på marknaderna i Asien och 
Afrika. Under senare delen av året har motsvarande process inletts avseende den 
Nordamerikanska marknaden. För 2016 kommer fortsatt fokus att ligga på att skapa tillväxt 
under lönsamhet. Bolaget kommer också aktivt att leta förvärvsobjekt och samarbetspartners 
för att stärka Guideline Geo’s totala marknadserbjudande.  
 

Fjärde kvartalet 2015 (oktober - december)  
 Intäkterna uppgick till 36,8 (30,8) MSEK  

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 3,9 (-5,8) MSEK  

 Rörelsemarginalen uppgick till 10,7% (-18,8%) 

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

 Resultatet per aktie uppgick till 0,42 (-0,64) SEK 

 Periodens kassaflöde uppgick till -2,2 (-0,4) MSEK, varav aktieåterköp utgör -1,1 MSEK  

 Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2015 till 124,4 (125,6) MSEK vilket 
motsvarar en soliditet på 80,8% (80,3%)  

 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 8,3 (14,0) MSEK  
 

Helåret 2015 (januari - december)  
 Intäkterna uppgick till 131,0 (116,0) MSEK  

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,3 (-2,8) MSEK  

 Rörelsemarginalen uppgick till 4,8% (-2,4%) 

 Resultatet efter skatt uppgick till 5,0 (-3,1) MSEK  

 Resultatet per aktie uppgick till 0,66 (-0,42) SEK 

 Periodens kassaflöde uppgick till -5,7 (-2,5) MSEK, varav aktieåterköp utgör -4,5 MSEK, 
utdelning -2,1 MSEK och amorteringar -0,8 MSEK.  

 Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2015 till 124,4 (125,6) MSEK vilket 
motsvarar en soliditet på 80,8% (80,3%)  

PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 9 februari 2016 
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 Likvida medel uppgick vid årets slut till 8,3 (14,0) MSEK  
 

Kommentar fjärde kvartalet 2015  
Det fjärde kvartalet med intäkter på 36,8 MSEK är det näst bästa i bolagets historia. Detta ska ses 
mot en bakgrund där affärsklimatet försvårats i flera viktiga tillväxtländer och också inom vissa 
kundsegment som exempelvis mineralexploatering. Ett antal större beställningar om sammanlagt 
11,9 MSEK bidrog till omsättningen under kvartalet. Verksamheten påverkades under kvartalet av 
intern turbulens med anledning av avslutandet av bolagets vice VD’s anställning och därtill 
kopplade styrelse- och ledningsfrågor. Genom att valberedningens förslag till styrelse vann 
omröstningen på den extra bolagsstämman den 27 oktober har den tidigare turbulensen nu i 
stora drag eliminerats. Bolaget bedömer att det nu finns goda förutsättningar att kunna 
accelerera utvecklingen i enlighet med den fastlagda strategin. 
 
Kvartalets rörelseresultat på 3,9 MSEK inkluderar offensiva satsningar i personal och 
kompetensuppbyggnad för att möta ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster, samt 
oförutsedda advokat- och rådgivningskostnader under kvartalet till följd av den tidigare nämnda 
turbulensen. 

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015  
 Bolaget levererade större beställningar från Kina och Sydkorea på MALÅ MIRA 

markradarsystem till ett värde av 6 MSEK, som bolaget vann i slutet av tredje kvartalet. 
MALÅ MIRA markradarsystem användes bland annat vid den sensationella arkeologiska 
upptäckten av Super Stonehenge i England 2015. 

 Bolaget levererade strategiskt viktiga beställningar av geofysiska instrument, utbildning 
och träning från Latinamerika om 3,6 MSEK och från Kenya om 2,3 MSEK. 

 Bolaget har förstärkt sin kommersiella organisation genom att anställa Johan Koel som 
Regional Sales Manager EMEA och Anders Ridström i rollen som Regional Sales Manager 
Asia Pacific.   

 Bolaget höll extra bolagsstämma den 27 oktober 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. Resultatet av bolagsstämman ger Guideline 
Geo och dess personal arbetsro för att kunna gå vidare i förverkligandet av bolagets 
vision.  

 Aktieåterköpsprogrammet fortsatte under kvartalet där bolaget återköpte 102 461 aktier 
till en genomsnittlig kurs om 11,19 kr per aktie.  
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Väsentliga händelser efter periodens utgång  
 Bolagets marknadschef för Nordamerika, Matthew Wolf, valde att lämna bolaget för nya 

utmaningar.  

 Introduktion av förbättrad Malå Ground Explorer som nu innehåller WiFi funktion för 
export av mätdata från instrumentet.  

 Bolaget har beslutat att påbörja rekrytering av ett flertal tjänster, bl a inom 
försäljningsorganisationen för att kunna möta ökade kundförfrågningar, inom 
produktutvecklingsorganisationen för att ytterligare stärka produktprogrammen, och 
inom produktion med anledning av ökade volymer.  

 

Intäkter och resultat fjärde kvartalet 2015 
Under det fjärde kvartalet 2015 uppgick koncernens intäkter till 36,8 (30,8) MSEK. Intäkterna 

ökade med 6,0 MSEK motsvarande 20% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Av 

omsättningsökningen är 1,1 MSEK direkt hänförliga till valuta. Intäkterna utvecklades som 

förväntat under kvartalet, med undantag för Nordamerika där nedgången blev större än befarat 

bl a på grund av budgetrestriktioner hos universitet och myndigheter.  

 

Minskningen av rörelsens kostnader på 3,7 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år 

förklaras främst av den reservering för omstruktureringskostnader om 5,5 MSEK som gjordes 

under det fjärde kvartalet 2014 samt 1,5 MSEK som är direkt hänförliga till resultatandel i 

intressebolaget Second Square och nedskrivning i detsamma som gjordes under 2014. Exklusive 

dessa engångseffekter ökade kostnaderna med 3,3 MSEK jämfört med samma period 2014. 

Detta beror på personalökning, oförutsedda advokat- och rådgivningskostnader, investering i en 

ny extern webb och valutaeffekter avseende det amerikanska dotterbolaget. Av den 

underliggande kostnadsökningen är 0,7 MSEK direkt hänförliga till valuta. 

 

Under fjärde kvartalet 2015 uppgick koncernens rörelseresultat (EBIT) till 3,9 (-5,8) MSEK, vilket 

innebär en förstärkning med 9,7 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år. 

Rörelsemarginalen var 10,7% (-18,8%) under fjärde kvartalet 2015.  

 

Resultatet efter skatt uppgick till 3,2 (-4,8) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på 0,42  

(-0,64) SEK för perioden. Nettoeffekt av valuta har under kvartalet resulterat i en positiv 

påverkan om 0,4 MSEK. 
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Kommentar helåret 2015  
Året har inneburit ett nytt omsättningsrekord med intäkter om 131,0 MSEK. Jämfört med  2014 

motsvarar det en omsättningsökning om 13% varav valutaeffekter förklarar 7,5%.  Detta ska ses 

mot en bakgrund där affärsklimatet försvårats i flera viktiga tillväxtländer och också inom vissa 

kundsegment som exempelvis mineralexploatering. Omsättningsrekordet har vidare 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 nu vidtagits 

för att tillvarata den stora potential vi ser på denna marknad. Rörelseresultatet för helåret om 

6,3 miljoner SEK har uppnåtts trots ökade kostnader i samband med offensiva satsningar i 

personal och marknadsaktiviteter.   

 

Väsentliga händelser under helåret 2015  
Utöver vad som redovisats för fjärde kvartalet har följande händelser rapporterats:  

 Bolaget erhöll beställningar från Kina och Sydkorea på MALÅ MIRA markradarsystem till 
ett värde av 6 MSEK. MALÅ MIRA markradarsystem användes bland annat vid den 
sensationella arkeologiska upptäckten av Super Stonehenge i England 2015. 

 Bolaget erhöll strategiskt viktiga beställningar på geofysiska instrument, utbildning och 
träning från Latinamerika på 3,6 MSEK och från Kenya på 2,3 MSEK. 

 Bolagets Director Product Market and Development Johanna Kindahl Malmsjö valde att 
lämna bolaget för nya utmaningar. 

 Bolaget avslutade anställningen för dess vice VD, tillika delägare i CodeRight AB (den 
största enskilda aktieägaren i Guideline Geo AB), den 24 augusti 2015 på grund av 
illojalitet mot bolaget och dess ledning. 

 Ett pressmeddelande daterat den 4 september redogjorde för ett dokument, funnet i 
tidigare vice VDs arbetsdator, som gav anledning att anta att CodeRight AB tillsammans 
med en extern investerare planerade ta över Guideline Geo AB och avnotera bolaget från 
börsen. CodeRight AB dementerade den 7 september övertagsplaner av bolaget. 

 Bolaget mottog en strategisk beställning 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.  

 Bolaget mottog en beställning från PGI (Polens Geologiska Institut) avseende Terraloc och 
WalkTEM om 2,9 MSEK.  

 Mats Lundin anställdes som CFO den 1 januari 2015. 

 Jonny Falk ersatte per 1 januari 2015 Kenneth Jakobsson som produktionschef och är 
även utsedd till platschef för Malå. 

 Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till utdelning motsvarande 0,30 
SEK per aktie.  
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 Bolaget flyttade under juni in i mer ändamålsenliga lokaler i Sundbyberg.  
 

Intäkter och resultat helåret 2015 
Under 2015 uppgick koncernens intäkter till 131,0 (116,0) MSEK. Intäkterna ökade med 15,0 

MSEK jämfört med motsvarande period föregående år vilket motsvarar en omsättningsökning på 

13%. Av omsättningsökningen är 8,7 MSEK direkt hänförliga till valuta och exklusive 

valuteffekter var omsättningstillväxten drygt 5 %. Samtliga regioner har visat försäljningstillväxt 

med undantag för Nordamerika där åtgärder nu vidtagits för att tillvarata den stora potential vi 

ser på denna marknad.  

 

Rörelsens kostnader minskade med 5,9 MSEK jämfört med föregående år. Av de minskade 

kostnaderna är 3,0 MSEK direkt hänförliga till resultatandel i intressebolaget Second Square och 

nedskrivning i detsamma som gjordes under 2014. Utöver detta  påverkades de minskade 

kostnaderna av reservation för omstruktureringskostnader om 5,5 MSEK som gjordes under det 

fjärde kvartalet 2014, varav bolaget löste upp 1,3 MSEK avreserveringen under 2015. Rensat 

från från dessa engångseffekter ökar rörelsens kostnader under 2015 med 3,9 MSEK, varav 4,3 

MSEK är direkt hänförliga till valutaeffekter. 

 

Under 2015 uppgick koncernens rörelseresultat (EBIT) till 6,3 (-2,8) MSEK vilket innebär en 

ökning med 9,1 MSEK jämfört föregående år. Rörelsemarginalen var 4,8% (-2,4%)  under 2015.  

 

Resultatet efter skatt uppgick till 5,0 (-3,1) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på 0,66  

(-0,42) SEK. Nettoeffekt av valuta har under året resulterat i 4,4 MSEK positiv påverkan.  

 

Finansiell ställning och kassaflöde  
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under fjärde kvartalet positivt och uppgick till 

0,4 (2,1) MSEK. Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -2,2 (-0,4) MSEK. I kassaflödet 

ingår minskade kortfristiga skulder om 6,4 MSEK, minskat lager och kortfristiga fodringar om 

sammanlagt 1,5 MSEK, investeringar i form av balanserade kostnader för produktutveckling om 

1,8 MSEK och återköp av egna aktier om 1,1 MSEK.  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under året positivt och 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 balanserade kostnader för produktutveckling om 4,9 MSEK, utdelning till 
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aktieägare om 2,2 MSEK, återköp av egna aktier om 4,5 MSEK och amorteringar om 0,8 MSEK.   

 

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 december 2015 till 124,4 (125,6) MSEK vilket 

motsvarar en soliditet på 80,8% (80,3%).  

 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 8,3 (14,0) MSEK. Outnyttjad checkkredit var vid 

rapportperiodens utgång 10,8 (11,0) MSEK.  

 

Finansiering  

Koncernens räntebärande skulder uppgick vid utgången av 2015 till 6,4 (7,1) MSEK.  

 

Nettoinvesteringar  

Under 2015 gjordes nettoinvesteringar till -0,2 (-1,9) MSEK. Materiella anläggningstillgångar 

minskade i värde genom avskrivningar av byggnader och inventarier, medan imateriella 

anläggningstillgångar ökade i värde genom att investeringarna i form av balanserade kostnader 

för produktutveckling ökade mer än avskrivningarna.  

 

Personal  
I koncernen finns 76 (70) anställda vid periodens slut.  

 

Aktien  
Det totala antalet aktier per den 31 december 2015 uppgick till 7 505 179 stycken och kvot 

värdet per aktie är 1,00 kronor.  

 

Per den 31 december 2015 hade Guideline Geo AB (publ) 624 940 egna aktier motsvarande 

8,33% av det totala antalet aktier.  

 

Under perioden januari - december återköpte bolaget totalt 410 650 egna aktier till en snittkurs 

om 10,94 kronor per aktie.  

 

Transaktioner med närstående  
Under helåret 2015 gjordes följande transaktioner med närstående inom Guideline Geo-

koncernen:  
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 Tidigare styrelseledamot Torleif Dahlin, tillika delägare i huvudägaren CodeRight AB, 

utförde under året via bolaget Terraohm Instrument AB konsulttjänster, utöver 

styrelsearvode, till en sammanlagd kostnad av 193 (375) TSEK.  

 

Revision och granskning  
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets 

revisorer.  

 

Risker i koncernen och moderbolaget 
Trots att världsekonomins utveckling är osäker bedöms utsikterna som goda för koncernens 

produkter och tjänster. En förstärkning av EUR och USD gentemot SEK har en positiv effekt på 

Guideline Geos 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 guidelinegeo.com.  

 

Moderbolaget  
Verksamheten i Guideline Geo AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. Under 2015 

uppgick moderbolagets intäkter till 12,3 (11,9) MSEK och rörelseresultat till -6,0  

(-7,1) MSEK. 

 

Kostnaderna minskade under året med 0,6 MSEK jämfört med motsvarande period föregående 

år. Kostnadsminskningen är relaterad till den omstruktureringsreserv som gjordes under det 

fjärde kvartalet 2014, vilket till del vägs upp av att hela koncernledningen nu återfinns i 

moderbolaget. Antalet anställda i moderbolaget är 6 (4) personer vid utgången av perioden. 

 

Inga transaktioner med närstående har gjorts i moderbolaget. 

  

Redovisningsprinciper i sammandrag  
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.  
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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. 

 

Jämförelseperioden helåret 2015  
Jämförelseperioden 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 området optimering av bergborrning.  

  

Guideline Geo är noterat på NGM Equity.  

 

Kommande rapporttillfällen  
 Delårsrapport för perioden januari – mars 2016 lämnas den 3 maj 2016 

 Årsredovisning kommer att publiceras på guidelinegeo.com den 25 april 2016  

 Bolagsstämma kommer att äga rum fredag den 27 maj 2016  

 Delårsrapport för perioden januari – juni 2016 lämnas den 23 augusti 2016 

 Delårsrapport för perioden januari – september 2016 lämnas den 11 november 2016 

 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2016 lämnas den 7 februari 2017  
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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 9 februari 2016 klockan 08:15. 

 

 

Stockholm den 8 februari 2016 

 

 

Peter Lindgren  Olle Grinder 

Styrelsens ordförande  Ledamot 

 

 

Kjell Husby  Daniel Nilsson 

VD och Ledamot  Ledamot 

 

 

Marcus Hultdin 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 i sammandrag

(Belopp i kSEK) Kv 4 2015 Kv 4 2014 Dec 2015 Dec 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 36 046 28 506 125 423 109 880

Övriga rörelseintäkter 784 2 306 5 576 6 128

Summa intäkter 36 830 30 812 130 999 116 008

Rörelsens kostnader

Förändring i lager av färdiga produkter och

produkter i arbete -427 -166 -721 -516

Råmaterial och förbrukningsmaterial -11 265 -11 757 -43 581 -42 877

Övriga externa kostnader -7 446 -5 545 -22 982 -19 366

Personalkostnader -12 109 -15 875 -51 254 -45 981

Av- och nedskrivningar materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -1 656 -1 730 -6 162 -7 022

Övriga rörelsekostnader 0 -1 517 0 -3 011

Summa kostnader -32 902 -36 590 -124 700 -118 773

Rörelseresultat 3 927 -5 778 6 300 -2 765

Resultat från finansiella investeringar

Finansnetto -293 179 -474 -184

Resultat efter finansiella poster 3 634 -5 599 5 826 -2 949

Skatt -473 798 -852 -198

PERIODENS RESULTAT    3 162 -4 801 4 973 -3 147

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 3 162 -4 801 4 973 -3 147

PERIODENS RESULTAT    3 162 -4 801 4 973 -3 147

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK 0,42 -0,64 0,66 -0,42

3 månader 12 månader
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat 

för koncernen i sammandrag

(Belopp i kSEK) Kv 4 2015 Kv 4 2014 Dec 2015 Dec 2014

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG

Periodens resultat 3 162 -4 801 4 973 -3 147

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet

    Omräkningsdifferenser -13 321 489 999

Övrigt totalresultat netto efter skatt -13 321 489 999

Periodens totalresultat 3 149 -4 480 5 462 -2 148

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 3 149 -4 480 5 462 -2 148

PERIODENS TOTALRESULTAT    3 149 -4 480 5 462 -2 148

Totalresultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,42 -0,60 0,73 -0,29

3 månader 12 månader
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Koncernbalansräkning i sammandrag

31 Dec 31 Dec

(Belopp i kSEK) 2015 2014

Tillgångar

Goodwill 51 500 51 750

Övriga Immateriella anläggningsillgångar 19 507 18 743

Materiella anläggningstillgångar 19 775 20 721

Andelar i intresseföretag 0 0

Uppskjutna skattefordringar 7 263 8 741

Summa finansiella anläggningstillgångar 7 263 8 741

Varulager mm 26 781 22 660

Kortfristiga fordringar    20 887 19 729

Likvida medel 8 267 14 049

Summa omsättningstillgångar 55 935 56 438

Summa tillgångar 153 980 156 393

Eget kapital och skulder

Eget kapital 124 425 125 607

Avsättningar 350 2 499

Långfristiga skulder - räntebärande 5 058 5 646

Kortfristiga skulder - räntebärande 1 314 1 480

Långfristiga skulder - ej räntebärande 0 250

Kortfristiga skulder - ej räntebärande 22 834 20 911

Summa eget kapital och skulder 153 980 156 393
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Förändring i eget kapital för koncernen

(Belopp i kSEK) Dec 2015 Dec 2014

Ingående balans 125 607 132 251

Periodens resultat 4 973 -3 147

Omräkningsdifferenser 489 999

Periodens totalresultat 5 462 -2 148

Lämnad utdelning -2 151 -2 252

Återköp av egna aktier -4 494 -2 244

Utgående balans 124 424 125 607

12 månader
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

(Belopp i kSEK) Kv 4 2015 Kv 4 2014 Dec 2015 Dec 2014

Den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital 5 599 808 11 038 10 262

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital -5 219 1 293 -3 607 -1 676

Kassaflödet från den löpande verksamheten 380 2 101 7 431 8 586

Kassaflödet från investeringsverksamheten -1 834 -1 640 -5 730 -5 076

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 356 -370 -754 -1 480

Utdelning till aktieägare 0 0 -2 151 -2 252

Återköp egna aktier -1 146 -447 -4 494 -2 244

Periodens kassaflöde -2 244 -356 -5 699 -2 466

Likvida medel vid periodens början 10 741 14 412 14 049 16 370

Justerade likvida medel vid periodens början 10 741 14 412 14 049 16 370

Kursdifferens i likvida medel -230 -7 -84 145

Periodens förändring i likvida medel -2 244 -356 -5 699 -2 466

Likvida medel vid periodens slut 8 267 14 049 8 267 14 049

12 månader3 månader
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Nyckeltal för koncernen

(Belopp i kSEK) Kv 4 2015 Kv 4 2014 Dec 2015 Dec 2014

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, kSEK 36 830 30 812 130 999 116 008

Rörelsemarginal % 10,7% -18,8% 4,8% -2,4%

Vinstmarginal % 8,6% -15,6% 3,8% -2,7%

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % 5,2% -4,6%

Avkastning på sysselsatt kapital % 4,6% -3,9%

Avkastning på Eget Kapital % 3,9% -5,0%

Kapitalstruktur

Operativt kapital, kSEK 122 880 121 183

Sysselsatt kapital, kSEK 130 797 132 733

Eget Kapital, kSEK 124 425 125 607

Balansomslutning, kSEK 153 980 156 393

Räntebärande skuld, kSEK 6 372 7 126

Skuldsättningsgrad, ggr 0,05 0,06

Räntetäckningsgrad, ggr 13 neg.

Soliditet, % 80,8% 80,3%

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, kSEK 775 -298 764 -1 290

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, kSEK -347 208 -946 -656

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 76 70

Data per aktie

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

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

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

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 0,66 -0,42

Eget kapital per aktie (SEK)* 16,58 16,74

Kurs per aktie, kr 10,80 8,40

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

Totalt aktiekapital, kr 7 505 179 7 505 179

3 månader 12 månader
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(Belopp i kSEK) Kv 4 2015 Kv 4 2014 Dec 2015 Dec 2014

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 939 7 086 12 024 11 417

Övriga rörelseintäkter 6 16 320 452

Summa intäkter 1 945 7 102 12 344 11 869

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -2 269 -9 103 -7 049 -12 848

Personalkostnader -1 866 -2 081 -11 267 -6 082

Avskrivningar -26 -4 -61 -17

Summa kostnader -4 161 -11 188 -18 377 -18 947

Rörelseresultat -2 216 -4 086 -6 033 -7 078

Resultat från finansiella investeringar

Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 -5 192 0 -5 192

Finansnetto -28 -1 16 42

Resultat efter finansiella poster -2 243 -9 279 -6 017 -12 228

Bokslutsdispositioner 6 017 8 248 6 017 8 248

Skatt -1 199 -939 -369 -290

PERIODENS RESULTAT 2 575 -1 970 -369 -4 270

12 månader3 månader
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

31 Dec 31 Dec

(Belopp i kSEK) 2015 2014

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 410 30

Aktier i dotterbolag 101 199 101 449

Uppskjutna skattefordringar 4 815 5 183

Summa finansiella anläggningstillgångar 106 013 106 632

Kortfristiga fordringar    15 351 14 214

Likvida medel 356 3 058

Summa omsättningstillgångar 15 707 17 272

Summa tillgångar 122 131 123 934

Eget kapital och skulder

Eget kapital 109 846 116 778

Avsättningar 0 228

Långfristiga skulder 0 250

Kortfristiga skulder 12 285 6 678

Summa eget kapital och skulder 122 131 123 934

Poster inom linjen

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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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, 

avsättningar, 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.  

 


