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Guideline Geo AB (publ) Bokslutskommuniké 2017
Det svaga tredje kvartalet följs av ett betydligt starkare fjärde kvartal med intäkter på 32,7
MSEK och ett rörelseresultat på 5,4 MSEK. Kvartalet var dock sämre än motsvarande kvartal
2016 som var bolagets hittills bästa enskilda kvartal.
Intäkterna under året uppgick till 101,7 MSEK (122,4 MSEK). Rörelseresultatet för året blev -15,7
MSEK (3,6 MSEK) främst beroende på den lägre faktureringen samt kostnader föranledda av vdbyte, nedskrivning av lager och inventarier, samt genomförda offensiva satsningar på
försäljning och produktutveckling.
Bolaget ser med tillförsikt på framtiden, med anledning av att köp- och investeringsbeslut hos
kunder snarare är en fördröjning än minskning av köp- och investeringsbeslut. Denna tillförsikt
stöds också av det intresse som de senaste produktlanseringarna har skapat hos bolagets
kunder. Det finns en oregelbundenhet avseende när stora order kommer från bolagets
nyckelkunder, vilket kan påverka nettoomsättning och därmed rörelseresultat under enstaka
kvartal.

Fjärde kvartalet 2017 (oktober - december)










Intäkter uppgick till 32,7 (43,2) MSEK
Nettoomsättningen uppgick till 30,6 (41,3) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,4 (8,7) MSEK
Rörelsemarginalen uppgick till 16,7% (20,1%)
Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (7,8) MSEK
Resultatet per aktie uppgick till 0,60 (1,04) SEK
Periodens kassaflöde uppgick till -0,4 (-0,4) MSEK
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till 112,1 (126,6) MSEK vilket
motsvarar en soliditet på 66,7% (75,0%)
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,6 (5,7) MSEK
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Helåret 2017 (januari - december)










Intäkter uppgick till 101,7 (122,4) MSEK
Nettoomsättningen uppgick till 98,0 (116,6) MSEK
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,7 (3,6) MSEK
Rörelsemarginalen uppgick till -15,5% (2,9%)
Resultatet efter skatt uppgick till -13,2 (3,8) MSEK
Resultatet per aktie uppgick till -1,75 (0,51) SEK
Periodens kassaflöde uppgick till -1,0 (-2,5) MSEK
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till 112,1 (126,6) MSEK vilket
motsvarar en soliditet på 66,7% (75,0%)
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,6 (5,7) MSEK

Kommentar till det fjärde kvartalet 2017
Under det fjärde kvartalet 2017 uppgick koncernens nettoomsättning till 30,6 (41,3) MSEK.
Nettoomsättningen minskade med 10,7 MSEK till följd av lägre försäljning framförallt i APAC och
Latinamerika. EMEA har en likartad nettoomsättning som samma period föregående år, medan
Nordamerika visar tillväxt.
Under fjärde kvartalet 2017 uppgick koncernens rörelseresultat till 5,4 (8,7) MSEK, vilket innebär
en försämring med 3,3 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
Minskad försäljning är huvudorsaken till försämrat rörelseresultat för det fjärde kvartalet,
jämfört med samma period föregående år. Bolaget ser en fördröjning av köp- och
investeringsbeslut hos kunder snarare än en minskning därav, vilket gör att bolaget har tillförsikt
inför framtiden. Denna tillförsikt stöds också av intresse som de senaste produktlanseringarna
har skapat hos bolagets kunder.
Övriga externa kostnader minskar med 4,3 MSEK jämfört med motsvarande period föregående
år, varav 2,3 MSEK beror på att bolaget har genomfört färre agentaffärer. Resterande 2 MSEK
förklaras främst av lägre advokatkostnader om 0,5 MSEK, aktiviteter som kostnadsfördes i
jämförelseperioden 2016 men som nu görs av bolagets personal, samt generell återhållsamhet
avseende externa kostnader.
Personalkostnaderna är 1,9 MSEK högre än motsvarande period föregående år, vilket förklaras
av att personalkostnaderna ej har reducerats med EU-anslag för forskning och utveckling under
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2017, vilket gjordes med 1,7 MSEK under 2016. Resterande 0,2 MSEK förklaras av en högre
kostnadsmassa för nyligen anställda nyckelpersoner.
Koncernens resultat från det under jämförelsekvartalet 2016 förvärvade intressebolaget Second
Square AB uppgick till 1,0 MSEK.
Koncernens resultatandel under fjärde kvartalet 2017 från intressebolaget Aarhus GeoSoftware
ApS uppgick till 0,5 (0,2) MSEK.
Under fjärde kvartalet gjordes en nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar avseende
patent i dotterbolaget Second Square AB om 0,4 MSEK.
Nettoeffekt av valutaomräkning har under det fjärde kvartalet givit en positiv påverkan om 0,1
MSEK på nettoomsättning, en positiv påverkan på rörelsekostnaderna om 0,0 MSEK, och en
positiv påverkan på rörelseresultat om 0,1 MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till 4,5 (7,8) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på 0,60
(1,04) SEK för perioden.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017






Bolaget har erhållit två viktiga order i Europa gällande bolagets produkt MALÅ MIRA till
ett sammanlagt ordervärde av 2,1 MSEK. De kommer att nyttjas för dels mätningar inom
storskalig arkeologi och dels för infrastrukturkartläggning, på två för bolaget strategiskt
viktiga marknader.
Bolaget vann en order i juni till myndighet i Latinamerika, till ett värde av totalt 1,6 MUSD.
Ordern avser markradarsystem (GPR) avsedda för säkerhets- och kriminaltekniska
undersökningar. På grund av den politiska instabiliteten i regionen förväntas slutkunden,
myndigheten, inte fullgöra sitt åtagande under 2017. Därmed bedömer Guideline Geo att
osäkerheten gällande slutförandet ökar och reviderar ner ordern till möjlig order under
2018.
Valberedning har utsetts inför bolagets årsstämma 2018, som kommer att hållas den 23
maj 2018.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång




Introduktionen av den nya markradarprodukten MALÅ Easy Locator Pro WideRange HDR
har försenats med anledning av att den ännu inte uppfyller Bolagets kvalitetskrav, vilket
förutses vara löst under det första kvartalet.
MALÅ Object Mapper 2018 visualiseringsmjukvara har lanserats. Det är en väsentlig
uppdatering av mjukvaran för analys av mätdata från markradar.
Styrelsen har beslutat om företrädesemission villkorat av godkännande vid extra
bolagsstämma som kommer att hållas den 9 februari. Fulltecknad nyemission tillför
Guideline Geo cirka 21,6 MSEK före emissionskostnader. Guideline Geo har på förhand
skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 6,3 MSEK med större ägare och
ledning, och garantiteckningar om cirka 10,7 MSEK med större ägare och ledning.
Sammantaget gör detta att cirka 79% av emissionsvolymen är säkrad.

Kommentar till helåret 2017
Under 2017 uppgick koncernens nettoomsättning till 98,0 (116,6) MSEK. Nettoomsättningen
minskade med 18,7 MSEK till följd av lägre försäljning på samtliga marknader förutom i
Nordamerika, som visar tillväxt.
Under 2017 uppgick koncernens rörelseresultat till -15,7 (3,6) MSEK, vilket innebär en
försämring med 19,3 MSEK jämfört med föregående år.
Minskad försäljning under året är huvudorsaken till försämrat rörelseresultat.
Bolaget gjorde en nedskrivning av lager och inventarier om 2,6 MSEK.
Minskningen av övriga externa kostnader på 2,0 MSEK jämfört med föregående år förklaras av
att bolaget under perioden har genomfört färre agentaffärer. Minskningen av agent
kommissioner uppgår till 2,9 MSEK. Resterande 0,9 MSEK i kostnadsökning förklaras främst av
ökade externa kostnader i samband med satsningar i produktutveckling samt för vd-rekrytering.
Personalkostnaderna är 5,0 MSEK högre än motsvarande period föregående år, vilket inkluderar
uppsägningslön till avgående vd om 0,8 MSEK samt att del av att personalkostnaderna har
reducerats genom EU-anslag för forskning och utveckling om 0,8 MSEK under 2017 respektive
1,7 MSEK under jämförelseperioden 2016. Resterande 3,3 MSEK förklaras av en högre
genomsnittlig bemanning under året, trots att bemanning vid utgången av 2017 är lägre än
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föregående år, samt att nyckelpersoner har anställts under året som har en högre
kostnadsmassa än de som lämnat bolaget.
Aktiverade utvecklingsutgifter är 1,0 MSEK lägre än föregående år.
Koncernens resultat från det under jämförelseåret 2016 förvärvade intressebolaget Second
Square AB uppgick till 1,0 MSEK.
Koncernens resultatandel under 2017 från intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS uppgick till
0,5 (0,4) MSEK.
Under 2017 gjordes en nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar avseende patent i
dotterbolaget Second Square AB om 0,4 MSEK.
Nettoeffekt av valutaomräkning har under 2017 uppgått till en positiv påverkan om 2,9 MSEK på
nettoomsättning, en negativ påverkan på rörelsekostnaderna om 0,9 MSEK, och en positiv
påverkan på rörelseresultat om 2,1 MSEK.
Resultatet efter skatt uppgick till -13,2 (3,8) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på -1,75
(0,51) SEK för perioden.

Väsentliga händelser under helåret 2017
Utöver vad som redovisas för det fjärde kvartalet har följande händelser rapporterats:
 Resistivitetsmätaren ABEM Terrameter LS 2 har uppgraderats med IP (Induced
Polarisation) funktionen 100% ‘duty cycle’. En unik funktion utvecklad för att öka
mäthastigheten och datakvaliteten avsevärt, speciellt för tillämpningar inom
miljökartläggning och mineralutforskning.
 Introduktion i Nordamerika av den nya markradarprodukten MALÅ Easy Locator Pro
WideRange HDR som har marknadens bredaste antenn-frekvensområde för
infrastrukturmätningar som kombinerar hög upplösning för grunda och djupa
mätförhållanden.
 Bolaget lanserade ABEM Terraloc Pro 2. Det är Bolagets nästa generation av seismisk
sensor med tillämpningsområden inom anläggningsteknik och infrastrukturarbete för att
bestämma egenskaper av jorden, inklusive djup till berggrund, berggrundskvalitet,
jordstabilitetsstudier, hitta frakturer och svaga zoner och geologisk kartläggning.
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Introduktion av den nya markradarprodukten MALÅ Easy Locator Pro WideRange HDR
som har marknadens bredaste antenn-frekvensområde för infrastrukturmätningar som
kombinerar hög upplösning för grunda och djupa mätförhållanden.
Mikael Nolborg har utsetts som ny verkställande direktör. Han tillträdde i samband med
Årsstämman den 20 juni, 2017. Han efterträdde vd Kjell Husby som gått i pension.
Per Westholm har utsetts till Regional Manager Americas. Han tillträdde tjänsten den 24
april. Tillsättningen är ett led i att stärka Guideline Geos lokala organisation och närvaro i
Nord− och Latinamerika i syfte att skapa tillväxt.
Magnus Kamél har utsetts till utvecklingschef/Chief Technology Officer (CTO). Han
tillträdde tjänsten den 8 maj. Tillsättningen är ett led i att stärka Guideline Geos produktoch utvecklingsarbete.
Den 20 juni höll bolaget årsstämma. Vid årsstämman fick styrelsens förslag om
bemyndigande avseende överlåtelse av egna aktier och beslut om nyemission bifall, vilket
ger styrelsen större handlingsfrihet. Däremot uppnådde styrelsens förslag om antagande
av ett långsiktigt incitamentsprogram bestående av ett aktiematchningsprogram till
anställda inte erforderlig majoritet.
Den 17 februari höll bolaget extra bolagsstämma på begäran av Investment AB Spiltan
och Investment Aktiebolaget Chiffonjén. Bolagsstämman valde jämte dåvarande sittande
styrelse in Anders Gemfors.

Finansiell ställning och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under det fjärde kvartalet positivt och uppgick
till 3,5 (7,8) MSEK. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital om -0,1 MSEK förklaras av
ökning av kundfordringar om 5,9 MSEK, kombinerat med minskning av varulager om 2,4 MSEK
och ökning av kortfristiga skulder om 3,1 MSEK.
Kassaflöde från investeringsverksamheten om -1,5 MSEK förklaras av förvärv av materiella
anläggningstillgångar om 0,3 MSEK samt balanserade utgifter för produktutveckling om 1,3
MSEK.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten om -2,3 MSEK förklaras av minskat nyttjande av
checkräkningskredit om 1,6 MSEK samt amorteringar om 0,7 MSEK.
Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -0,4 (-0,4) MSEK.
Kassaflödet från den löpande verksamheten var under 2017 negativt och uppgick till -13,4 (7,4)
MSEK. Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital om 6,4 MSEK förklaras av minskning av
kundfordringar om 2,4 MSEK, kombinerat med minskning av varulager om 1,6 MSEK och ökning
av kortfristiga skulder om 2,2 MSEK.
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Kassaflöde från investeringsverksamheten om -5,6 MSEK förklaras av investering i ombyggnad
av produktion för att bättre kunna hantera service av sensorer om 0,7 MSEK, förvärv av
materiella anläggningstillgångar om 0,4 MSEK samt balanserade utgifter för produktutveckling
om 4,5 MSEK.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten om 11,6 MSEK förklaras av upptagna lån om 4 MSEK,
nyttjande av checkräkningskredit om 9,3 MSEK, samt amorteringar om 1,7 MSEK.
Det totala kassaflödet under perioden uppgick till -1,0 (-2,5) MSEK.
Bolagets egna kapital uppgick per den 31 december 2017 till 112,1 (126,6) MSEK vilket
motsvarar en soliditet på 66,7% (75,0%).
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,6 (5,7). Outnyttjad checkräkningskredit vid
rapportperiodens utgång 3,6 (10,6) MSEK.

Finansiering
Bolagets räntebärande skulder uppgick vid utgången av 2017 till 23,7 (12,2) MSEK. Ökningen
förklaras främst av att bolaget under 2017 har upptagit banklån och utnyttjat en utökad
checkräkningskredit.

Nettoinvesteringar
Under 2017 gjordes nettoinvesteringar om 0,7 (-0,5) MSEK. Materiella anläggningstillgångar
minskar i värde genom avskrivningar av byggnader och inventarier, samtidigt som de ökar
genom nyanskaffning om totalt 0,9 MSEK i form av framförallt fastighetsförbättring avseende
bolagets produktion. Immateriella anläggningstillgångar ökar i värde genom att investeringarna i
form av balanserade utgifter för produktutveckling var högre än avskrivningarna.

Personal
Bolaget hade 77 (79) anställda vid periodens slut.

Aktien
Det totala antalet aktier per den 31 december 2017 uppgick till 7 505 179 och kvot värdet per
aktie är 1,00 SEK.
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Per den 31 december 2017 ägde Guideline Geo AB (publ) 640 140 egna aktier motsvarande
8,53 % av det totala antalet aktier.

Transaktioner med närstående
Under året gjordes följande transaktioner med närstående: Bolaget upphandlade konsulttjänster
från intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS uppgående till 1,0 (-) MSEK, och bolaget sålde
intressebolaget Aarhus GeoSoftware’s programvaror till slutkund vilket medförde
inköpskostnader om 0,5 (-) MSEK.

Risker i koncernen och moderbolaget
Trots att världsekonomins utveckling är osäker bedöms utsikterna som goda för Bolagets
produkter och tjänster. 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. Bolagets verksamhet har en oregelbundenhet avseende stora order
från bolagets nyckelkunder 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
2016 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 2017 uppgick moderbolagets nettoomsättning till 13,9 (21,5) MSEK och
rörelseresultat till -5,8 (-0,7) MSEK.
Minskningen av övriga externa kostnader på 2,1 MSEK jämfört med föregående år förklaras av
att kostnader om 0,8 MSEK för mässor, reklam och trycksaker som under 2016 belastade
moderbolaget istället belastar de operativa bolagen under 2017. Vidare har resor och externa
konsult- och advokatkostnader minskat med 1,2 MSEK under 2017 jämfört med föregående år.
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Antalet anställda i moderbolaget är 5 (4) 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 15 ’Revenue from contracts with customers’, 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 22.

Förändringar i tabeller
I denna delårsrapport, liksom i föregående delårsrapport för perioden januari-september 2017,
har följande förändringar skett i tabellen för koncernresultaträkning i sammandrag:
’Förändring i lager av färdiga produkter och produkter i arbete’ har flyttats ned från i anslutning
till rörelsens intäkter till bland rörelsens kostnader och har lagts in i raden ’Råmaterial och
förbrukningsmaterial’ då beloppen är obetydliga.
’Aktiverade utvecklingsutgifter’ har flyttats ned från i anslutning till rörelsens intäkter till
rörelsens kostnader.
Raden ’Finansnetto’ har delats upp på två separata rader ’Finansiella intäkter’ respektive
’Finansiella kostnader’.
Samtliga förändringar är drivet för att underlätta för läsaren att ta till sig och analysera bolagets
finansiella information som i vår mening nu ger en tydligare bild av bolagets finansiella ställning.

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

undersökning vid nyetablering och underhåll av infrastruktur.
undersökning av miljörisker och geologiska risker.
kartläggning och undersökning av vattenförekomster.
effektiv prospektering.

Guideline Geo arbetar med ledande teknologier och innovativa lösningar under de välkända och
etablerade varumärkena ABEM och MALÅ. Genom bolaget Second Square AB bedrivs mycket
begränsad verksamhet inom området optimering av bergborrning. 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.

Kommande rapporttillfällen








Extra bolagsstämma kommer att hållas den 9 februari 2018.
Delårsrapport för perioden januari-mars 2018 lämnas den 4 maj 2018.
Årsredovisning kommer att publiceras på guidelinegeo.com den 19 april 2018.
Bolagsstämma kommer att hållas den 23 maj 2018.
Delårsrapport för perioden januari-juni 2018 lämnas den 29 augusti 2018.
Delårsrapport för perioden januari-september 2018 lämnas den 15 november 2018.
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 lämnas den 13 februari 2018.

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom
fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar,
undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och
mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala
varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.
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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 7 februari 2018 klockan 08:45.
Stockholm den 6 februari 2018

Anders Gemfors
Styrelsens ordförande

Mikael Nolborg
vd

Daniel Nilsson
Ledamot

Eva Vati
Ledamot

Krister Nilsson
Ledamot

Marcus Lannerbro
Ledamot

Andreas Holmgren
Arbetstagarrepresentant

Kjell Lidén
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
www.guidelinegeo.com

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

12 månader

Kv 4 2017 Kv 4 2016

Dec 2017

Dec 2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter

30 644

41 306

97 964

116 645

2 025

1 878

3 773

5 724

32 669

43 185

101 736

122 369

-9 564

-15 459

-39 625

-45 791

Rörelsens kostnader
Råmaterial och förbrukningsmaterial
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Aktiverade utvecklingsutgifter
Av- och nedskrivningar materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Summa kostnader
Rörelseresultat

-5 211

-9 461

-23 699

-25 711

-12 184

-10 325

-52 624

-47 640

1 262

1 205

4 536

5 508

-2 081

-1 726

-6 571

-6 592

549

1 283

517

1 433

-27 230

-34 483

-117 466

-118 792

5 440

8 702

-15 729

3 577

292

295

362

572

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Dispositioner
Skatt
PERIODENS RESULTAT

-775

-121

-1 450

-512

4 957

8 876

-16 817

3 636

-3

0

0

0

-482

-1 053

3 667

167

4 472

7 823

-13 150

3 803

4 472

7 823

-13 150

3 803

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
PERIODENS RESULTAT
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st*
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK

4 472

7 823

-13 150

3 803

7 505 179

7 505 179

7 505 179

7 505 179

0,60

1,04

-1,75

0,51

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

12 månader

Kv 4 2017 Kv 4 2016

Dec 2017

Dec 2016

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR KONCERNEN I SAMMANDRAG
Periodens resultat

4 472

7 823

-13 150

3 803

-519

505

-1 309

590

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet
Omräkningsdifferenser
Övrigt totalresultat netto efter skatt
Periodens totalresultat

-519

505

-1 309

590

3 953

8 328

-14 459

4 394

3 953

8 328

-14 459

4 394

3 953

8 328

-14 459

4 394

Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
PERIODENS TOTALRESULTAT

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

31 Dec

2017

2016

Goodwill

51 750

51 750

Övriga Immateriella anläggningstillgångar

21 115

20 841

Materiella anläggningstillgångar

18 636

17 959

Andelar i intresseföretag

13 711

13 180

Uppskjutna skattefordringar

11 362

7 834

(Belopp i kSEK)
Tillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar

25 073

21 014

Varulager mm

23 335

25 550

Kortfristiga fordringar

23 564

25 962

4 606

5 705

51 505

57 216

168 079

168 781

Eget kapital

112 122

126 581

Avsättningar

350

350

Långfristiga skulder - räntebärande

21 064

8 668

Kortfristiga skulder - räntebärande

2 714

3 543

Långfristiga skulder - ej räntebärande

5 097

5 097

Kortfristiga skulder - ej räntebärande

26 733

24 541

168 079

168 781

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder

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

Dec 2017

Dec 2016

126 581

124 424

-13 150

3 803

Omräkningsdifferenser

-1 309

590

Periodens totalresultat

Ingående balans
Periodens resultat

-14 459

4 394

Lämnad utdelning

0

-2 060

Återköp av egna aktier

0

-177

112 122

126 581

Utgående balans

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

12 månader

Kv 4 2017 Kv 4 2016

Dec 2017

Dec 2016

Den löpande verksamheten
Kassaflödet från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

3 529

7 771

-13 353

7 388

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital

-126

2 918

6 431

-1 269

Kassaflödet från den löpande verksamheten

3 403

10 689

-6 922

6 119

Kassaflödet från investeringsverksamheten

-1 516

-268

-5 628

-12 251

Kassaflödet från finansieringsverksamheten

-2 325

-10 844

11 566

3 603

Varav utdelning till aktieägare

0

0

0

-2 060

Varav återköp egna aktier

0

0

0

-177

-438

-423

-984

-2 529

4 991

6 213

5 705

8 267

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Periodens förändring i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

52

-85

-116

-33

-437

-423

-983

-2 529

4 606

5 705

4 606

5 705

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geoteknologi. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom
fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföroreningar,
undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och
mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala
varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på NGM Equity.
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Nyckeltal för koncernen
För definitioner se sid 20 (sista sidan)
(Belopp i kSEK)

3 månader

12 månader

Kv 4 2017 Kv 4 2016

Dec 2017

Dec 2016

Marginaler
Summa rörelsens intäkter, kSEK

32 669

43 185

101 736

122 369

Rörelsemarginal %

16,7%

20,1%

-15,5%

2,9%

Vinstmarginal %

15,2%

20,6%

-16,5%

3,0%

-14,4%

3,1%

3,1%

3,1%

-11,4%

3,0%

Operativt kapital, kSEK

106 221

112 074

Sysselsatt kapital, kSEK

135 899

138 793

Eget Kapital, kSEK

112 122

126 581

Balansomslutning, kSEK

168 079

168 781

23 777

12 212

Skuldsättningsgrad, ggr

0,21

0,10

Räntetäckningsgrad, ggr

neg.

8

66,7%

75,0%

Räntabilitet
Avkastning på operativt kapital %
Avkastning på sysselsatt kapital %
Avkastning på Eget Kapital %
Kapitalstruktur

Räntebärande skuld, kSEK

Soliditet, %
Nettoinvesteringar
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, kSEK

917

484

1 298

1 334

-159

-464

-603

-1 816

77

79

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)

-1,75

0,51

Eget kapital per aktie (SEK)*

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, kSEK
Medarbetare
Antal anställda vid periodens slut, st
Data per aktie

14,94

16,87

Kurs per aktie, kr

6,90

9,45

Aktiernas kvotvärde/ nominellt värde, kr

1,00

1,00

7 505 179

7 505 179

Totalt aktiekapital, kr

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

Sida 17

Bokslutskommuniké 2017

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
3 Månader
(Belopp i kSEK)

12 månader

Kv 4 2017 Kv 4 2016

Dec 2017

Dec 2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

3 845

10 630

13 915

21 529

5

72

51

69

3 850

10 702

13 966

21 598

Övriga externa kostnader

-1 383

-2 284

-6 895

-8 973

Personalkostnader

-2 408

-3 101

-12 736

-13 189

Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader

Avskrivningar

-26

-23

-99

-101

-3 817

-5 408

-19 730

-22 263

33

5 294

-5 764

-665

0

0

-7

0

-3

-1

-21

-5

Resultat efter finansiella poster

30

5 294

-5 792

-670

Bokslutsdispositioner

84

3 638

84

3 638

-104

-1 936

1 176

-624

10

6 995

-4 532

2 344

Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Skatt
PERIODENS RESULTAT

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

(Belopp i kSEK)

31 Dec

31 Dec

2017

2016

277

328

120 940

113 940

5 305

4 129

126 245

118 069

26 270

23 139

1 012

676

Tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Uppskjutna skattefordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

27 282

23 815

153 804

142 212

Bundet eget kapital

34 967

34 967

Fritt eget kapital

70 593

75 124

0

84

105 560

110 175

7 110

5 097

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder

Obeskattade reserver
Summa eget kapital och skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

41 134

26 940

153 804

142 212

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

Eget kapital, kSEK
Eget kapital vid periodens slut.

Marginaler
Rörelsemarginal, %
Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Räntebärande skuld, kSEK
Räntebärande skuld vid periodens slut.

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.

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 med fastställt betalningsvillkor
eller fullgjord förskottsbetalning enligt betalplan samt
planerad leveransvecka.

Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital

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