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Bokslutskommuniké för helåret 2011 Guideline 
Technology AB (publ) 
 

Informationen är sådan som Guideline Technology AB (publ) skall offentliggöra enligt 

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

Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2012 kl 08:15.  

 

Fjärde kvartalet (oktober - december 2011) 

 Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 28,3 (17,1) Mkr 

(25,6 (17,1) Mkr exklusive ABEM) 

 Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -6,4 (-1,4) Mkr  

(-5.7 (-1.4) Mkr exklusive ABEM) 

 Resultatet per aktie för det fjärde kvartalet uppgick till -0,09 (-0,02) kr 

 

Resultatkommentar samt väsentliga händelser för fjärde kvartalet 

 Guidelines resultat efter skatt för fjärde kvartalet har belastats av engångskostnader 

om totalt 7,5 Mkr, varav nedskrivningar av immateriella tillgångar utgör 3,3 Mkr och 

reserveringar för omstruktureringskostnader utgör 4,2 Mkr. 

 Nettoomsättningen ökade fjärde kvartalet med 66 % jämfört med motsvarande period 

föregående år. Ökningen hänförs till mycket stark orderingång i dotterbolaget MALÅ 

samt omsättningen från förvärvet av ABEM. Oaktat tillskottet från  ABEM ökade 

nettoomsättningen med 39%. 

 Guideline har offentliggjort prospekt avseende förvärvet av ABEM Instruments. 

 Guidelines valberedning har utsetts. 

 

Helåret (januari - december 2011) 

 Nettoomsättningen för helåret uppgick till 86,7 (62,4) Mkr 

(76,9 (62,4) Mkr exklusive ABEM) 

 Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -23,1 (-7,1) Mkr 

(-20,7 (-7,1) Mkr exklusive ABEM) 

 Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,35 (-0,12) kr 



 

 

Resultatkommentar samt väsentliga händelser för helåret 2011 

 Guidelines resultat efter skatt för helåret har belastats av engångskostnader om totalt 

24,5 Mkr, varav nedskrivningar av immateriella tillgångar utgör 20,3 Mkr och 

reserveringar för omstruktureringskostnader utgör 4,2 Mkr. 

 Nettoomsättningen ökade med 39 % för helåret jämfört med föregående år. Ökningen 

hänförs till mycket stark orderingång i dotterbolaget MALÅ samt omsättningen från 

förvärvet av ABEM fr om 15 augusti 2011. Oaktat tillskottet från ABEM ökade 

nettoomsättningen med 18%. 

 Samriskbolaget SPC har erhållit sina första EDGE-order från Atlas Copco Secoroc från 

USA och Sverige. 

 Guidelines kassaflöde från löpande verksamhet för helåret uppgick till 6,2 (-7,7) Mkr.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Peter Hjort har slutat som VD i Guideline 

 Olle Grinder har utsetts till tf VD i Guideline 

 Guideline och New Street Capital LLC har tillskjutit 350 tkr vardera (totalt 700 tkr) i 

form av ett lån direkt till samriskbolaget SPC 

  



 

Guidelinekoncernen i korthet 

Guideline Technology är verksamt inom området geoteknologi. Bolaget har tre verksamhetsområden. 

Guideline utvecklar och marknadsför teknologi för identifikation av objekt, strukturer och förlopp under 

mark. Inom Guideline finns samriskbolaget SPC vilket Guideline äger till 50,1%. MALÅ utvecklar och säljer 

produkter och lösningar inom området markradar. ABEM utvecklar och säljer produkter och lösningar inom 

området resistivitet och seismisk visualisering. Guideline Technologys aktie är noterad på NGM Equity.  

Verksamhetens utveckling 

Under rapportperioden fjärde kvartalet 2011 ökade nettoomsättningen med 66% jämfört med motsvarande 

period föregående år (oaktat tillskottet från ABEM ökade nettoomsättningen med 39% i fjärde kvartalet). För 

helåret 2011 ökade nettoomsättningen med 39% jämfört med motsvarande period föregående år (oaktat 

tillskottet från ABEM ökade nettoomsättningen med 18% för helåret). 

 

Under rapportperioden har en valberedning i Guideline utsetts inför årsstämma i maj 2012. Valberedningen 

består av följande personer: Richard Haraldsson (valberedningens ordförande), Kjell Husby, Olle Grinder 

och Claes Julin. Samtliga personer utom Kjell Husby representerar större ägare. Aktieägare som vill lämna 

förslag till valberedningen inför årsstämman 2012 kan skicka e-post till valberedningen via 

info@guidelinetechnology.com eller alternativt skicka brev till valberedningen på nedanstående adress. 

Valberedningen önskar erhålla eventuella förslag senast den 31 mars 2012. 

 

Adress: 

Valberedningen för Guideline Technology AB (publ) 

c/o Guideline Technology AB (publ) 

Löjtnantsgatan 25, 115 50 Stockholm 

 

Under rapportperioden har ett prospekt avseende förvärvet av ABEM offentliggjorts. Prospektet finns i sin 

helhet att ladda ner på Guidelines hemsida www.guidelinetechnology.com. 

 

Under senare delen av räkenskapsåret 2011 har Guideline gemensamt med ledningen för ABEM utvärderat 

tekniken för positionsbestämning av borr samt hydraulisk bergsspräckning och dess kommersiella potential 

inom tänkbara applikationsområden. Utvärderingen har skett i nära samarbete med universitet och högskolor. 

Utredningen har inte identifierat några uppenbara kommersiella tillämpningsområden för teknologin i dess 

nuvarande utvecklingsstadie. Då Guideline inte avser investera i ytterligare tester och utveckling har 

Guideline beslutat om nedskrivning av immateriella tillgångar inklusive patent i dotterbolagen Guideline AB 

och Datawell Energy Services AB. Resultatet för räkenskapsåret 2011 påverkas negativt med 3,3 Mkr som en 

engångseffekt. 

 

I syfte att skapa en konkurrenskraftig plattform för framtida lönsamhet har styrelsen under hösten 2011 

beslutat att påbörja strukturåtgärder för att samordna verksamheter i MALÅ och ABEM. En avsättning på 4,2 

Mkr har därför gjorts i 2011 års bokslut. 

 

Under rapportperioden har försäljning av Secoroc EDGE, en produkt framtagen av Guidelines samriskbolag 

SPC i samarbete med Atlas Copco Secoroc, fortsatt gentemot slutkund. Marknadsbearbetning och fortsatta 

tester har genomförts i Nordamerika och i Sverige och har under perioden intensifierats med positiva resultat. 

Under rapportperioden har försäljningen i dotterbolaget MALÅ utvecklats positivt och bolaget har bl a 

erhållit en strategiskt viktig order på markradarteknik från Kina för användning inom miljöskydd och 

föroreningsbekämpning. Shaanxi Environmental Bureau har valt MALÅ markradarteknik för användning vid 

detektering av illegala utloppsledningar från tillverkningsindustri. Kinas provinser står inför en växande 

utmaning där miljön drabbas hårt av att industrin illegalt släpper ut stora mängder gifter i vattendrag och 

natur. Det har föranlett att miljöbyråer i allt större utsträckning rustar sig för att bekämpa dessa 

oegentligheter. Fördelen med MALÅs teknik är att den klarar att lokalisera även icke-metalliska 

utloppsledningar som används i dessa sammanhang. Shanxiprovinsen är mest känd för sin terrakottaarmé och 

man satsar idag hårt på miljöövervakning. Provinsens miljöövervakningscenter har redan över 140 

miljödetektiver som ska övervaka och motverka illegala utloppsledningar från industrin. Ordern bedöms som 

strategiskt viktig för MALÅ då efterfrågan på markradar i Kina inom miljöskydd och 

föroreningsbekämpning bedöms ha goda tillväxtmöjligheter. 



 

Nettoomsättning och resultat 

Under fjärde kvartalet 2011 uppgick koncernens nettoomsättning till 28,3 (17,1) Mkr och resultat efter skatt 

till -6,4 (-1,4) Mkr (oaktat tillskottet från ABEM ökade nettoomsättningen med 25,6 (17,1) Mkr och resultat 

efter skatt uppgick till -5,7 (-1,4) Mkr i fjärde kvartalet). Under räkenskapsåret 2011 uppgick koncernens 

nettoomsättning till 86,7 (62,4) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till -23,1 (-7,1) Mkr (oaktat tillskottet 

från ABEM ökade nettoomsättningen till 76,9 (62,4) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -20,7 (-7,1) 

Mkr). Nettoomsättningen består i huvudsak av omsättning genererad i MALÅ. Viss andel av omsättningen 

har genererats via Guidelines ägarandel på 50,1% i samriskbolaget SPC samt det under räkenskapsårets andra 

hälft förvärvade bolaget ABEM Instrument. Under räkenskapsåret har en total nedskrivning om 20,3 Mkr 

gjorts i dotterbolagen Guideline AB och Datawell Energy Services AB. Styrelsen har beslutat om ett program 

för omstrukturering och samordning av MALÅ och ABEM för att utveckla och optimera verksamheterna för 

framtida tillväxt. Under räkenskapsåret har en avsättning för omstrukturering och samordning av MALÅ och 

ABEM gjorts till 4,2 Mkr. Oaktat nedskrivningar och avsättning var resultatet fjärde kvartalet 1,1 Mkr efter 

skatt och 1,4 Mkr för hela räkenskapsåret. 

 

Nettoomsättningen har under räkenskapsåret 2011 trots ofördelaktiga valutakursrelationer (se nedan) ökat 

med ca 24 Mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Detta beroende framförallt på stark 

orderingång i MALÅ, försäljning i samriskbolaget SPC samt genom förvärvet av ABEM. För fjärde kvartalet 

har omsättningen ökat med ca 11 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år av samma orsaker som 

redan nämnts. 

Koncernens fakturering sker till stor del i EUR och USD och i jämförelse med motsvarande period 

föregående år har nettoomsättningen för helåret 2011 påverkats negativt med ca 4,5 Mkr till följd av 

försvagade valutakurser. För fjärde kvartalet har den negativa valutapåverkan varit ca 0,2 Mkr jämfört med 

motsvarande period föregående år.  

 

Omsättningen i MALÅ och ABEM har historiskt uppvisat ett säsongsvarierande mönster med ett starkare 

fjärde kvartal. Även om fortsatta säsongsvariationer förekommer, har effekterna under senare år minskat och 

variationer mellan kvartalen påverkas även i hög grad av det allmänna konjunkturläget, 

valutakursförändringar samt enskilda större affärer. 

  
1) I tabeller med proformaredovisning innefattas MALÅ och ABEM i koncernen för redovisade perioder. 

 

Finansiell ställning och kassaflöde 

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2011 till 106,0 (107,0) Mkr vilket motsvarar en 

soliditet på 71% (82%). Räntebärande skulder uppgick till 14,8 (11,8) Mkr.  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till -1,8 (0,1) Mkr och för helåret 

till 6,2 (-7,7) Mkr. Det totala kassaflödet för helåret uppgick till 3,4 (-17,4) Mkr. 

 

Likvida medel var vid periodens slut 20,4 Mkr jämfört med 16,9 Mkr vid räkenskapsårets början. Under det 

fjärde kvartalet minskade likvida medel med 2,1 Mkr från 22,5 Mkr i kvartalets början till 20,4 Mkr i 

periodens slut. Outnyttjad checkkredit var vid rapportperiodens utgång 9,7 (7,3) Mkr. 
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Investeringar 

Periodens investeringar uppgick till 2,0 (4,2) Mkr. Under året uppgick investeringar till 5,8 (11,6) Mkr och 

omfattas i huvudsak av investeringar i utveckling. 

 

Finansiering 

Under 2011 har ett villkorat aktieägartillskott om 3,0 Mkr tillförts samriskbolaget SPC. 1,5 Mkr av detta 

aktieägartillskott har i rapportperioden finansierats via en riktad nyemission på 1,5 Mkr till det engelska 

investeringsbolaget New Street Capital. 

 

Under tredje kvartalet upptog koncernen ett lån om 3 Mkr i samband med förvärvet av ABEM Instrument 

AB.  

Optionsprogram 

Det finns vid rapportperiodens utgång inga utestående optionsprogram. 

Antal utestående aktier 

Antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 75 051 792 inklusive nyemissionen vid förvärvet av ABEM. 

Antalet aktier per den 31 december 2010 uppgick till 60 429 853 inklusive nyemission som registrerades den 

7 januari 2011 hos bolagsverket.  
 

 
 

Personal 

I koncernen finns 59 (46) anställda. Fördelningen av personalen är enligt följande: 9 personer är verksamma 

inom administration och förvaltning (VD för moderbolag samt dotterbolag inkluderade), 12 personer är 

verksamma inom försäljning och marknadsföring, 14 personer är verksamma inom utveckling och 24 

personer är verksamma inom produktion. Övrig personal är anlitad på konsultbasis.  

 
Transaktioner med närstående  
Under helåret 2011 har följande transaktioner med närstående gjorts inom Guidelinekoncernen: 

 

Garrison Park Industries Ltd (Kanada), som ägs av Per Angman (styrelseledamot i det under året sålda 

dotterbolaget Datawell Energy Services Ltd) har utfört teknikutvecklingstjänster för Guidelinekoncernen till 

ett sammanlagt värde om 151 tkr. Styrelseledamoten Peter Lindgren har utfört tjänster genom bolaget 

Lindgren Partners AB, i vilket Peter Lindgren är delägare, till ett sammanlagt värde av 191 tkr. 

Styrelseordföranden i samriskbolaget SPC, Erik Wästlund, har för utförda tjänster fakturerat SPC 1 320 tkr 

från bolaget New Street Capital i vilket han är delägare. Styrelseordföranden Kjell Husby har utfört tjänster 
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till ett sammanlagt värde om 36 tkr. 

 

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor. 

Moderbolaget 

Verksamheten i Guideline Technology AB (publ) utgörs av koncernledningsfunktionen. Under 

räkenskapsåret redovisas intäkter om 4,4 (3,3) Mkr som i sin helhet består av fakturering av 

koncerngemensamma kostnader till dotterbolag. Resultat efter skatt för helåret uppgår till -3,3 (-2,9) Mkr. 

Antalet anställda i moderbolaget är 1 (1). 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Efter rapportperiodens utgång har Peter Hjorth slutat som VD för Guideline Technology. Peter Hjorth avgick 

som VD den 31 januari 2012. Peter Hjorth kvarstår formellt som anställd i bolaget till den 31 januari 2013. 

Som tf VD har styrelsen utsett Olle Grinder som också kvarstår som ledamot i bolagets styrelse. 

Efter rapportperiodens utgång har Guideline och New Street Capital LLC tillskjutit ytterligare 350 tkr 

vardera (totalt 700 tkr) i form av ett lån direkt till samriskbolaget SPC. 

 

Efter rapportperiodens utgång har Guidelines dotterbolag ABEM erhållit ny order på resistivitetsutrustning 

från Bolivia. Ordern omfattar mätsystem för resistivitet (Terrameter LS) och borrhålsloggar. Ordern kommer 

från en Boliviansk statlig myndighet. Utrustningen skall användas för kartläggning av grundvattentillgångar 

och kontroll av vattentäkter och dammar.  

 

Efter rapportperiodens utgång har Guidelines dotterbolag ABEM erhållit order på utrustning för seismisk 

visualisering från Saudi Arabien. Ordern omfattar mätsystem med tillbehör. Utrustningen skall användas för 

mätningar i samband med anläggningsarbete.  

Framtida utveckling 

Dotterbolaget MALÅ har haft en stark försäljningsutveckling 2011 på en marknad präglad av osäkerhet. 

Under 2012 förväntas osäkerheten bestå då USA går in i valår, Kina omprioriterar infrastruktursatsningar och 

eurozonen hämmas av finanspolitiska och sociala problem. MALÅ bedöms med sin starka marknadsposition 

och sitt breda produktsortiment stå väl rustat inför denna utmaning. Sammantaget bedöms utsikterna för 

MALÅ under 2012 som goda. 

 

Dotterbolaget ABEM har haft en stark försäljningsutveckling de två senaste verksamhetsåren. Framförallt har 

detta skett genom tillkomsten av större projekt med längre ledtider. ABEM bedöms, tack vare ett väletablerat 

varumärke och ett nytt produktsortiment, ha förutsättningar för en positiv försäljningsutveckling. 

 

Samriskbolaget SPC marknadsför produkten EDGE via Atlas Copco Secorocs globala säljorganisation vilket 

medger närhet till slutkund samtidigt som det innebär svårigheter för SPC att direkt påverka 

försäljningstakten. Gensvaret från befintliga kunder är bra både i Nordamerika och Sverige och 

vidareutvecklingen av EDGE fortsätter enligt plan. Samarbetet mellan SPC och Atlas Copco Secoroc 

regleras av ett ömsesidigt sekretessavtal, vilket begränsar möjligheterna till en detaljerad 

informationsgivning. 

 

Efter nu genomförda nedskrivningar och avsättningar bedöms Guidelinegruppen fortsättningsvis kunna 

generera positiva resultat. Totalt bedöms därför förutsättningarna framgent som positiva för koncernen. 

 

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 2011 har inte 

haft någon effekt på koncernens resultat- eller balansräkningar. 

 

Risker 

Guideline anser att världsekonomins utveckling är svårbedömd och att utsikterna för marknadernas 

utveckling vad gäller avsättning för dotterbolagen MALÅ och ABEMs produkter och tjänster är ovissa, men 

dock försiktigt optimistiska. Nedåtgående trender för USD och EUR har en dämpande effekt på Guidelines 

omsättning. Samriskbolaget SPC är beroende av ett utbrett användande av sänkborrhammare vid borrning 

efter naturgas. Ett sjunkande gaspris medför en ökad risk att borrbolagen  ställer in delar av sina planerade 

borrprogram. Detta medför en ökad risk för SPC att nå uppsatta försäljningsmål. De olika risker som finns 

rörande koncernens verksamhet diskuteras mer utförligt i årsredovisningen för 2010 som finns att hämta på 

Bolagets hemsida. 
 

Kommande rapporttillfällen 

 

Årsredovisningen 2011 hålls tillgänglig på bolagets hemsida den 27 april 2012. 

Delårsrapport för perioden januari-mars 2012 lämnas den 21 maj 2012. 

Årsstämma hålls den 29 maj 2012 enligt separat kallelse. 

 

 

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 20 februari 2011 

 

 

 

Kjell Husby   Olle Grinder   Peter Lindgren 

Styrelsens ordförande  tf VD 

     

 

Per Åström   Kjell Lidén 

Arbetstagarrepresentant  Arbetstagarrepresentant 

 

 

Torsten Börjemalm 

     

 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Kjell Husby, styrelseordförande, Guideline Technology AB (publ) 

Telefon: 0709 – 54 79 97 

E-post: kjell.husby@guidelinetechnology.com 

www.guidelinetechnology.com 

mailto:peter.hjorth@guidelinetechnology.com
http://www.guidelinetechnology.com/


 

 Koncernresultaträkning 

 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Resultaträkningar 2011-10-01 2010-10-01 2011-01-01 2010-01-01

(Belopp i tkr) 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 28 310 17 072 86 663 62 433

Övriga rörelseintäkter 1 027 1 381 2 441 2 816

Summa intäkter 29 337 18 453 89 104 65 249

Rörelsens kostnader

Förändring i lager av färdiga produkter och 

produkter i arbete -126 850 278 -78

Råmaterial och förbrukningsmaterial -10 321 -4 951 -30 430 -19 415

Övriga externa kostnader 3) -6 968 -6 823 -20 549 -20 295

Personalkostnader           -11 664 -7 495 -35 066 -28 421

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 2) -4 377 -831 -23 624 -2 335

Övriga rörelsekostnader -3 019 -303 -2 789 -1 155

Summa kostnader -36 475 -19 553 -112 180 -71 699

 

Rörelseresultat -7 138 -1 100 -23 076 -6 450

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag1) 376 0 376 0

Finansiella intäkter 82 40 91 51

Finansiella kostnader -336 -135 -950 -586

Resultat efter finansiella poster -7 016 -1 195 -23 559 -6 985

Dispositioner 845 0 845 0

Skatt -254 -213 -356 -125

PERIODENS RESULTAT    -6 424 -1 408 -23 069 -7 110

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -6 751 -1 320 -23 069 -6 880

Innehav utan bestämmande inflytande 327 -88 0 -230

PERIODENS RESULTAT    -6 424 -1 408 -23 069 -7 110

Resultat per aktie före utspädning, kr1) -0,09 -0,02 -0,35 -0,12

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 75 051 792 60 024 849 66 799 080 59 747 449

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat -6 424 -1 408 -23 069 -7 110

Periodens övriga totalresultat

    Omräkningsdifferenser -169 120 3 -286

Övrigt totalresultat netto efter skatt -169 120 3 -286

Periodens totalresultat -6 594 -1 288 -23 067 -7 396

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -6 908 -1 207 -23 067 -7 162

Innehav utan bestämmande inflytande 314 -81 0 -234

PERIODENS TOTALRESULTAT    -6 594 -1 288 -23 067 -7 396

1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

2) Häri ingår nedskrivningr av värdet på tillgångar i Guideline AB och Datawell Energy Services AB, under helåret 20,3 mkr 

och under kvartal fyra med 3,3 mkr.

3) Häri ingår omstruktureringskostnad under kvartal fyra med 4,2 mkr.



 

Koncernbalansräkningar 
 

 
 
 

Förändringar i eget kapital för koncernen 
 

 
 

 

Balansräkningar

(Belopp i tkr) 2011-12-31 2010-12-31

Tillgångar

Goodw ill 62 417 46 970

Övriga Immateriella anläggningsillgångar 13 230 24 531

Materiella anläggningstillgångar 10 465 10 231

Uppskjutna skattefordringar 888 833

Varulager mm 22 523 16 110

Kortfristiga fordringar    20 140 14 626

Kassa och Bank 20 371 16 880

Summa tillgångar 150 034 130 181

Eget kapital och skulder

Eget kapital 105 983 107 023

Avsättningar 4 150 -

Långfristiga skulder - räntebärande1) 8 536 10 217

Långfristiga skulder - ej räntebärande 3 300 -

Kortfristiga skulder - räntebärande1) 6 225 1 622

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 21 839 11 319

Summa eget kapital och skulder 150 034 130 181

1) Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Förändring av eget kapital 2011-10-01 2010-10-01 2011-01-01 2010-01-01

(Belopp i tkr) 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Ingående balans 113 136 107 051 107 023 111 123

Nyemissioner  1) 0 1 260 24 150 2 860

Nyemissionskostnader - - - -

Tillskott samägt bolag 0 - -1 500 -1 600

Tillskott innehavare utan bestämmande inflytande 65 - 0 1 931

Erhållna optionspremier - - - 105

Upplösning periodiseringsfond -623 - -623 -

Periodens totalresultat -6 594 -1 288 -23 067 -7 396

Utgående balans 105 983 107 023 105 983 107 023

Varav hänförligt till innehavare utan 

bestämmande inflytande 0 75 0 75

1)Aktiekursen vid förvärvstillfället var 1,61 kr och antal emitterade aktier var 14.068.434 st ger emissionsbelopp 22.650 kkr.



 

Kassaflödesanalys för koncernen 
 

 

Segmentsrapportering 
 

 

Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

Kassaflödesanalyser 2011-10-01 2010-10-01 2011-01-01 2010-01-01

(Belopp i tkr) 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital -2 739 -2 377 667 -6 297

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital 984 2 507 5 558 -1 425

Kassaflödet från den löpande verksamheten -1 756 130 6 224 -7 722

Kassaflödet från investeringsverksamheten -1 741 -4 216 -5 768 -11 639

Kassaflödet från f inansieringsverksamheten   1 391 -732 2 923 1 976

Periodens kassaflöde   -2 106 -4 818 3 379 -17 385

Likvida medel vid periodens början 22 467 21 575 16 947 34 337

Kursdifferens i likvida medel 10 123 45 -72

Likvida medel vid periodens slut 20 371 16 880 20 371 16 880

Förändring i periodens kassaflöde -2 106 -4 818 3 379 -17 385

Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

2011-10-01 2010-10-01 2011-01-01 2010-01-01

Intäkter (tkr)   1) 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Mikroseismik 176 121 1 317 338

Markradar 19 821 18 232 71 732 64 441

Resistivitet och Seismik 8 582 - 12 184 -

Borrsystem 759 101 3 871 470

Ofördelat - - - -

Koncernen 29 338 18 453 89 104 65 249

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
2011-10-01 2010-10-01 2011-01-01 2010-01-01

Lönsamhetsmått (tkr)   2) 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

EBITDA för:

Mikroseismik -289 -2 232 -2 678 -6 338

Markradar -331 3 175 9 546 6 345

Resistivitet och Seismik -2 099 - -2 522 -

Borrsystem 137 -927 168 -1 811

Summa EBITDA för 

rapporterbara segment -2 582 17 4 514 -1 803

Ofördelade koncernomkostn. -180 -531 -3 966 -2 312

Nedskrivningar -3 299 - -20 319 -

Avskrivningar -1 076 -586 -3 304 -2 335

Finansnetto 123 -95 -482 -535

Koncernens resultat 

före skatt -7 016 -1 195 -23 559 -6 985

Tillgångar (tkr) 2011-12-31 2010-12-31

Mikroseismik - 28 176

Markradar 108 327 100 265

Resistivitet och Seismik 34 476 -

Borrsystem 4 188 720

Ofördelat 3 043 1 020

Koncernens tillgångar 150 034 130 181



 

 

 

Nyckeltal för koncernen 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

2011-10-01 2010-10-01 2011-01-01 2010-01-01

Kassaflöde (tkr) 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Mikroseismik 357 -510 -1 569 200

Markradar -2 083 -4 495 5 447 3 244

Resistivitet och Seismik 1 912 - 987 -

Borrsystem -1 053 -286 2 920 -37

Ofördelat -1 240 473 -4 407 -20 792

Koncernens kassaflöde -2 106 -4 817 3 379 -17 385

1) Någon försäljning mellan segmenten har ej skett under perioden.

Från och med kvartal 2 2011  har segmentrapporteringen utökats med ett segment "Borrsystem". Det avser verksamheten i 

samriskbolaget SPC Technology AB som tidigare ingick i segmentet "M ikroseismik".

2) Segmenten M arkradar och Resistivitet och Seismik har belastats med omstruktureringskostnader om vardera 2,1 M kr 

under fjärde kvartalet 2011.

Koncernen Koncernen Koncernen Koncernen

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

 2011-10-01 2010-10-01 2011-01-01 2010-01-01

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, tkr 29 337 18 453 89 104 65 249

Rörelsemarginal % neg neg neg neg

Vinstmarginal % neg neg neg neg

 

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % neg neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital % neg neg neg neg

Avkastning på Eget Kapital % neg neg neg neg

 

Kapitalstruktur

Operativt kapital, tkr 107 825 101 149 107 825 101 149

Sysselsatt kapital, tkr 128 196 118 862 128 196 118 862

Eget Kapital, tkr 105 983 107 023 105 983 107 023

Balansomslutning, tkr 150 034 130 181 150 034 130 181

Räntebärande skuld, tkr 14 762 11 839 14 762 11 839

Skuldsättningsgrad, ggr 0,14 0,11 0,14 0,11

Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg

Soliditet, % 71% 82% 71% 82%

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr -309 1 330 2 739 5 085

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, tkr 2 357 2 646 3 029 3 956

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 59 46 59 46

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut, st 75 051 792 60 429 853 75 051 792 60 429 853

Antal utestående aktier efter utspädning, st 75 051 792 60 834 853 75 051 792 60 834 853

Genomsnittligt antal aktier, st 75 051 792 60 024 849 66 799 080 59 747 449

Resultat per aktie, kr    -0,09 -0,02 -0,35 -0,12

Eget kapital per aktie, kr1) 1,41 1,77 1,41 1,77

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr1) 1,41 1,76 1,41 1,76

Kurs per aktie, kr 0,97 2,59 0,97 2,59

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

Totalt aktiekapital, kr 7 505 179 6 042 985 7 505 179 6 042 985

1) Hänförligt till moderbolagets aktieägare



 

Moderbolagets resultaträkning 

 
 

 

 
 
Moderbolagets balansräkning 
 
 

 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån

2011-10-01 2010-10-01 2011-01-01 2010-01-01

(Belopp i tkr) 2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 919 1 476 4 398 3 276

Övriga rörelseintäkter - - - -

Summa intäkter 1 919 1 476 4 398 3 276

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 356 -894 -5 448 -3 710

Personalkostnader -743 -1 036 -2 916 -3 401

Avskrivningar -4  - -4 -

Summa kostnader -2 104 -1 930 -8 369 -7 111

 

Rörelseresultat -185 -454 -3 971 -3 835

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag -703 - -703 -

Finansiella intäkter 22 43 22 43

Finansiella kostnader -86 -2 -88 -15

Resultat efter finansiella poster -951 -413 -4 739 -3 807

Skatt 1 443 860 1 443 860

PERIODENS RESULTAT 1) 492 447 -3 296 -2 947

1) För redovisade rapportperioder  överensstämmer moderbolagets resultat efter skatt med totalresultatet varför någon 

separat rapport över to talresultatet ej presenteras.

(Belopp i tkr) 2011-12-31 2010-12-31

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 82 -

Aktier i dotterbolag 145 691 91 741

Uppskjutna skattefordringar 1 055 1 055

Kortfristiga fordringar    15 966 37 435

Kassa och Bank 1 080 5 487

Summa tillgångar 163 874 135 718

Eget kapital och skulder

Eget kapital 159 179 134 281

Avsättningar - -

Långfristiga skulder - räntebärande1) - -

Långfristiga skulder 3 300 -

Kortfristiga skulder - räntebärande1) - -

Kortfristiga skulder   1 395 1 437

Summa eget kapital och skulder 163 874 135 718

1) Inga väsentliga förändringar har skett under perioden avseende ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 



 

Definitioner nyckeltal för koncernen 

 
 

Marginaler Eget kapital, tkr

Rörelsemarginal, % Eget kapital vid periodens slut. 

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Räntebärande skuld, tkr

Vinstmarginal, % Räntebärande skuld vid periodens slut.

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.

Soliditet, %

Räntabilitet Eget kapital inkl. minoritet i procent av balansomslutningen.

Avkastning på operativt kapital, %

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.

Genomsnittligt operativt kapital beräknas som ingående plus

utgående operativt kapital dividerat med två. Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella  anläggningstillg. tkr

Avkastning på sysselsatt kapital, %
Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar

minskat med periodens försäljningar och utrangeringar.

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt

sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats

som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Medarbetare

Avkastning på eget kapital, % Antal anställda, st

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus utgående

eget kapital dividerat med två. Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens slut.

Kapitalstruktur Data per aktie

Operativt kapital, tkr Antal aktier, st

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder,

avsättningar, likvida medel och finansiella tillgångar. Antal utestående aktier vid periodens slut.

Sysselsatt kapital, tkr Genomsnittligt antal aktier, st

Balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder och

avsättningar. Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Andel riskbärande kapital Resultat per aktie, kr

Redovisat eget kapital plus latent skatteskuld dividerat med

balansomslutningen

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier för

perioden.

Räntetäckningsgrad Eget kapital per aktie, kr

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader

dividerat med finansiella kostnader.

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid

periodens slut.

Skuldsättningsgrad P/E-tal, ggr

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital Aktiekurs per 31/12 dividerat med resultat per aktie.


