
 
 

 
Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar 
inom fyra starkt tillväxande globala segment: Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av 
miljöföroreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och 
kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning. I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, 
innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market. 
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Delårsrapport januari-september 2021 
12 november 2021 
 
Tredje kvartalet i korthet  

 
• Omsättningen uppgick till 35,8 (23,7) MSEK för det tredje kvartalet vilket är en ökning med  

51 procent jämfört med motsvarande period 2020. Orderingången under perioden uppgick till 
38,9 (23,2) MSEK, vilket innebär en ökning med 68 procent jämfört med samma period 2020.  

• Fortsatt utmanande situation relaterat till den globala komponentbristen. 
• Rörelseresultatet uppgick till 3,2 (1,8) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,9  

(6,9) procent.  
• Periodens resultat för kvartalet uppgick till 2,6 (33,8) MSEK vilket motsvarar resultat per aktie 

om 0,23 (2,96) SEK.  
• Lansering av Malå Easy Locator Core, nästa generations markradarlösning för kartläggning av 

infrastruktur under mark.  
• Gabriella Williams utsedd till ny Ekonomichef för Guideline Geo AB och kommer att påbörja 

sin anställning den 15 december 2021. 
 
 

 
 
Resultat och ställning 

  

Kv 3 Kv 3 Kv 1 - Kv 3 Kv 1 - Kv 3
2021 2020 2021 2020

Nettoomsättning, MSEK 35,8 23,7 90,5 69,6
Övriga intäkter, MSEK 0,9 2,5 2,1 6,8
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 3,2 1,8 -5,6 -1,6
Rörelsemarginal, % 8,9 6,9 -6,1 -2,2
Periodens resultat, MSEK 2,6 33,8 -4,5 30,8
Resultat per aktie, SEK 0,23 2,96 -0,40 2,69
Periodens kassaflöde, MSEK -5,5 24,6 -11,8 30,2
Soliditet, % 77,1 79,7 77,1 79,7
Kassa och bank, MSEK 18,6 33,5 18,6 33,5
Orderingång, MSEK 38,9 23,2 106,9 73,2
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Vd’s kommentarer  
 
Den positiva försäljningstrenden som vi hade under andra kvartalet har fortsatt under årets tredje kvartal. 
Nettoomsättningen, 35,8 MSEK, innebär en ökning med 51% jämfört med samma period 2020. Även 
orderingång i kvartalet, 38,9 MSEK, visar på en stark försäljningstrend och är 68% högre än samma period i fjol. 
Utvecklingen drivs både av effekter från att flertalet  
marknader har öppnat upp som följd av lättnader i covid-19 relaterade myndighetsrestriktioner, ett aktivt  
säljarbete och av att våra nya produkter mottagits positivt. Vi upplever fortsatt påverkan av covid-19 i ett antal 
marknader men framför allt bidrar covid-19 relaterade restriktioner och störningar till en fortsatt utmanande 
situation med komponentbrist, som delvis påverkat våra utleveranser i kvartalet.  
 
Komponentbristen har under kvartalet inneburit ett intensivt arbete och förutom påverkan på utleveranser 
medför bristen också kostnadsökningar.  
 
Vi har under tredje kvartalet högre personalkostnader jämfört med samma period föregående år men 
sammantaget är kostnadsutvecklingen under kontroll och i linje med plan. 
 
Rörelseresultatet för tredje kvartalet är 3,2 MSEK och förklaras primärt av den högre försäljningen i 
kombination med påverkan av genomförda prisjusteringar.  
 
Vi har under kvartalet lanserat MALÅ Easy Locator Core som är en helt ny generation av markradarbaserad 
lösning för kartläggning av infrastruktur under mark. Lösningen som kombinerar ledande hårdvara med 
avancerad och innovativ mjukvara innebär att vi kan erbjuda marknaden en komplett lösning som möjliggör 
betydande effektiviseringar för användarna. Mottagandet hos kunder har varit mycket positivt och vi ser goda 
möjligheter att stärka vår position på denna viktiga marknad.  
 
För årets första nio månader är vårt rörelseresultat negativt och det är helt centralt att fortsätta växa vår 
försäljning både under fjärde kvartalet och i 2022. Utvecklingen kring pandemirelaterade restriktioner och 
dess effekter är fortsatt svårbedömt men givet vår allt starkare produktportfölj tillsammans med en stark 
orderbok och ett intensivt säljarbete ser vi med tillförsikt fram mot avslutningen på 2021. 
 
Mikael Nolborg, vd Guideline Geo
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Resultatutveckling tredje kvartalet 
Koncernens nettoomsättning uppgick till 35,7 (23,7) MSEK vilket motsvarar en ökning med 51 procent och 
är en effekt av både bättre marknadsförutsättning drivet av lättade covid-19 relaterade restriktioner, nya 
produkter lanserade senaste året samt justerade priser för att kompensera ökade kostnader för främst 
komponenter och frakter. Samtidigt som vi har sett en återhämtning har en svagare dollarkurs och 
komponentbrist påverkat omsättningen negativt. Övriga intäkter uppgick till 0,9 (2,5) MSEK och består av 
hyresintäkter från koncernens fastigheter samt valutaeffekter från omvärdering av kundfordringar. 
Minskningen av övriga intäkter beror främst på mindre hyresintäkter efter försäljningen av fastigheten 
Svarven 1 i Malå.  
 
Regionen EMEA ökade sin omsättning under kvartalet med 75 (-53) procent och Americas med 127  
(-6) procent vilket dock är från tidigare låga nivåer under jämförelseperioden föregående år. Samtidigt 
som APAC minskade sin omsättning med -24 (33) procent där flera länder fortfarande är nedstängda för 
att förhindra smittspridning av covid-19.  
 
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 3,2 (1,8) MSEK. Det positiva resultatet är främst tack vare högre volymer 
av utleveranser till slutkund kombinerat med genomförda prisjusteringar, men en jämförelsevis svagare 
dollarkurs och komponentbrist påverkade EBIT negativ. Under jämförelseperioden i 2020 var EBIT också 
positivt påverkad av lägre resekostnader och intäkter från numera avyttrade fastigheten Svarven 1. 
 
Jämförelsetalen för avskrivningar och övriga externa kostnader har uppdaterats då koncernens 
leasingavtal som väsentligen består av operationella hyresavtal, inte längre tas upp i balansräkningen 
efter övergången till K3. 
 
Valutaeffekter för tredje kvartalet påverkade omsättningen med -1,4 (-1,5) MSEK jämfört med 
motsvarande period föregående år och rörelseresultatet med -0,7 (-1,0) MSEK. 
 
Resultatet efter skatt uppgick till 2,6 (33,8) MSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie  
med 0,23 (2,96) SEK.  

 

Resultatutveckling för första nio månader (januari-september) 
Koncernens nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 90,5 (69,6) MSEK vilket motsvarar 
en uppgång med 30 procent. Sammantaget ser vi en återhämtning efter covid-19 pandemin och positiva 
effekter av produkter som lanserats senaste året samtidigt som omsättningen har påverkats av en svagare 
dollarkurs och till en viss mån komponentbrist som har försenat leveranser till kunder. Övriga 
rörelseintäkter uppgick till 2,1 (6,8) MSEK och består av hyresintäkter från koncernens fastigheter och 
valutaeffekter. Det är primärt lägre hyresintäkter efter försäljningen av fastigheten Svarven 1 i Malå som 
driver minskningen av övriga rörelseintäkter.  
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Utvecklingen av omsättningen har varit positiv i samtliga regioner under de första nio månaderna. EMEA 
har ökat med 43 (-39) procent, APAC med 6 (-14) procent och Americas med 43 (-4) procent.  
 
Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5,6 (-1,6) MSEK. Det negativa resultatet beror på en svagare dollarkurs 
och bortfall av driftnettot från den sålda fastigheten Svarven 1 i Malå som fullt ut inte kunnat 
kompenseras för genom den högre omsättningen. Jämfört med föregående år är också årets 
personalkostnader högre vilket beror på en lägre bemanning, och att reserveringar för personalbonusar 
var lägre, samt att en retroaktiv återbetalning av arbetsgivaravgifter hade en positiv resultateffekt under 
2020. Personalkostnaderna under 2020 var också påverkat av arbetstidsreduktion i vissa delar av 
koncernen. 
 
Jämförelsetalen för avskrivningar och övriga externa kostnader har uppdaterats då koncernens 
leasingavtal som väsentligen består av operationella hyresavtal, inte längre tas upp i balansräkningen 
efter övergången till K3.  
 
Nettoomsättningen för de första nio månaderna har påverkats med valutaeffekter om -7,2 (-0,2) MSEK 
och rörelseresultatet med -4,3 (-0,1) MSEK. 
 
Resultatet efter skatt uppgick till -4,5 (30,8) MSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie med -0,4 (2,69) 
SEK för perioden.  

 
Händelser under tredje kvartalet 
• Gabriella Williams är tillsatt som ny Ekonomichef för Guideline Geo och börjar den 15 december 

2021. Under tiden fram till tillträdet kommer Jonas Nordstrand att vara Interim Ekonomichef.  
• Lansering av Malå Easy Locator Core, nästa generations markradarlösning för kartläggning av 

infrastruktur under mark, skedde den 28 september.  

 
Kassaflöde 
Kassaflödet för det tredje kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (-4,7) MSEK. 
Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -3,9 (53,1) MSEK varav investeringar i 
produktutveckling påverkade kassaflödet med -3,2 (-3,6) MSEK. Kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till 0 (-23,9) MSEK. Periodens kassaflöde under tredje kvartalet 
uppgick till -5,5 (24,6) MSEK.  
 
Kassaflödet för de första nio månader uppgick till -11,8 (30,2) MSEK. Den löpande verksamheten 
påverkade med 0,2 (-0,5) MSEK och investeringsverksamheten med -12,0 (56,0) MSEK varav investeringar 
i produktutveckling uppgick till -11,3 (-11,6) MSEK. Finansieringsverksamheten uppgick till 0 (-25,3) MSEK.  



 
 

 
                                                                        Sida 5 

Delårsrapport januari-september 2021 

Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringar för de första nio månaderna uppgick till 11,9 (12,3) MSEK varav investeringar i 
produktutveckling uppgick till 11,2 (11,6) MSEK. 
 

Finansiell ställning 
Övriga immateriella anläggningstillgångar består av balanserade utvecklingskostnader och uppgick till 46,2 
MSEK vilket är en ökning jämfört med 2020-12-31 som uppgick till 41,2 MSEK. Pågående 
produktutvecklingsprojekt utgjorde 11,2 (18,8) MSEK och resterande del är färdigställda egenutvecklade 
projekt.  
 
Eget kapital uppgick 108,4 (112,9) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 77,1 (79,7) procent. Likvida medel 
per den 30 september 2021 uppgick till 18,6 (33,5) MSEK och den outnyttjade checkräkningskrediten till 
14,5 (14,5) MSEK.  
 

Finansiering  
Koncernen har inga räntebärande lån.   
 

Personal  
Koncernens medelantal anställda för de första nio månaderna var 75 (69).  
 

Moderbolaget  
Moderbolaget Guideline Geo AB (publ) är ett rörelsedrivande bolag och består av produktion, 
försäljningsorganisation, utvecklingsavdelning och administration. Under de nio månaderna hade 
moderbolaget en omsättning på 73,4 (56,9) MSEK och ett rörelseresultat på -10,9 (-17,4) MSEK.  
 

Händelser efter periodens utgång  
Inga väsentliga händelser efter periodens utgång att rapportera.  
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Övrig information 
Aktien  
Antal aktier per den 30 september 2021 uppgick till 11 428 058 med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Vid 
periodens utgång ägde Guideline Geo AB (publ) 640 140 egna aktier motsvarande 5,60 procent av det 
totala antalet aktier.  
 

Transaktioner med närstående  
Koncernen har inte haft några transaktioner mot närstående förutom mellan koncernbolagen. 
 

Säsongsvariationer 
Koncernens verksamhet har en oregelbundenhet avseende stora order och utleveranser inom ramen för 
befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar variation i nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet. 
Historiskt finns det en trend att försäljningen i början av året är svagare och starkare vid senare del av 
året.  
 

Risker i koncernen och moderbolaget 
Guideline Geo marknadsför och säljer sina produkter och tjänster globalt med stor geografisk spridning. 
Detta ger både stora möjligheter men innebär också risker. Riskerna kan delas upp mellan verksamhets-, 
marknads- och finansiella risker. En mer detaljerad beskrivning av riskerna framgår av Årsredovisningen 
2020 som finns tillgänglig på hemsidan www.guidelinegeo.com.  
 
Situationen med covid-19 skapar fortfarande osäkerhet vad gäller både försäljning och tillgång till 
komponenter för våra produkter. Även om vi ser att pågående vaccinering och lättnader i restriktioner har 
positiv effekt på vår verksamhet, så är det fortfarande osäkert om nya utbrott av Covid-19 kan komma att 
leda till nya nedstängningar med direkt påverkan på företagets verksamhet i form av färre säljmöten och 
demonstrationer, samt ökad osäkerhet hos våra kunder med minskad försäljning som följd.  
 

Uppskattningar och bedömningar 
Produktutvecklingsprojekt och uppskjuten skattefordran är balansposter vilka inkluderar viktiga 
uppskattningar, bedömningar och antaganden. För mer information kring dessa se Årsredovisningen 2020 
i not 3.  
 

Granskning 
Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Kommande rapporttillfällen  
Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022 
Publicering av årsredovisning 2021 Början av april 
Delårsrapport januari-mars 2022 6 maj 2022 
Årsstämma 19 maj 2022 
Delårsrapport januari-juni 2022 24 augusti 2022 
Delårsrapport januari-september 2022 8 november 2022 
  
  
  

 
Delårsrapporter och årsredovisningar finns tillgängliga på www.guidelinegeo.com. Där finns även bolagets 
lämnade pressmeddelanden. 
 
Belopp inom parentes av avser motsvarande period föregående år för resultatmått och utgående balans 
per 2020-12-31 för balanstal. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 
företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  
 
Stockholm den 12 november 2021 
 

Anders Gemfors 
Styrelsens ordförande 

Mikael Nolborg 
Vd 

Marcus Lannerbro 
Ledamot 

 
Krister Nilsson 
Ledamot 

 
Kaj Möller 
Ledamot 

 
Malin Siberg 
Ledamot 

 
Jonas Wiik 
Ledamot 

 
Bjarne Eriksson 
Arbetstagarrepresentant 

 
Hugo Mikaelsson 
Arbetstagarrepresentant 

 
 
För ytterligare information kontakta: 
Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00,  
Jonas Nordstrand, Interim Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 70 556 06 37 
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Koncernresultaträkning i sammandrag 
 

  

Kv 3 Kv 3 Kv 1 - Kv 3 Kv 1 - Kv 3 Helår
(Belopp i kSEK) 2021 2020 2021 2020 2020
Nettoomsättning 35 754 23 713 90 474 69 551 101 165
Förändring av lager av produkter i arbete och 
färdigvarulager 2 792 -952 4 846 -946 -749
Aktiverat arbete för egen räkning 2 548 2 592 7 776 8 602 11 685
Övriga rörelseintäkter 889 2 495 2 063 6 752 6 319

41 983 27 849 105 159 83 959 118 421

Råmaterial och förnödenheter -18 392 -8 857 -43 513 -24 422 -39 043
Övriga externa kostnader -4 516 -3 794 -15 014 -15 888 -21 241
Personalkostnader -13 323 -11 138 -44 494 -38 887 -51 307
Av- och nedskrivningar materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -2 526 -2 293 -7 205 -6 368 -8 320
Övriga rörelsekostnader 3 -546
Summa kostnader -38 754 -26 082 -110 772 -85 565 -119 912

Rörelseresultat 3 229 1 766 -5 613 -1 606 -1 491 

Resultat från andelar i koncernföretag - 32 582 - 32 582 32 598
Finansiella intäkter 3 0 244 8 9
Finansiella kostnader -20 -1 165 -212 -1 585 -2 345
Resultat efter finansiella poster 3 212 33 183 -5 581 29 399 28 771

Skatt -634 656 1 033 1 363 1 441
Periodens resultat 2 577 33 839 -4 548 30 762 30 211

Resultat per aktie
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning, st 11 428 058 11 428 058 11 428 058 11 428 058 11 428 058
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,23 2,96 -0,40 2,69 2,64
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Koncernbalansräkning i sammandrag 
 

 
 

Förändring i eget kapital för koncernen i sammandrag 
     

  

Kv 3 Kv 3 Helår
(Belopp i kSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 46 229 38 677 41 160
Materiella anläggningstillgångar 9 020 9 064 9 057
Finansiella anläggningstillgångar 14 306 12 551 12 881
Varulager 25 920 22 377 19 216
Kortfristiga fordringar 26 430 25 589 23 588
Kassa och bank 18 642 33 481 30 211
Summa tillgångar 140 547 141 739 136 114

Eget kapital 108 398 112 947 112 039
Skulder till kreditinstitut - - -
Avsättningar 666 593 611
Summa långfristiga skulder 666 593 611

Skulder till kreditinstitut - - -
Övriga kortfristiga skulder 31 483 28 199 23 464
Summa kortfristiga skulder 31 481 28 199 23 464

Summa eget kapital och skulder 140 547 141 739 136 114

Kv 1 -Kv 3 Kv 1 - Kv 3 Helår
(Belopp i kSEK) 2021 2020 2020
Ingående balans 112 039 135 006 135 006
Effekt av övergång till K3 - -52 338 -52 338
Justerad ingående balans 112 039 82 668 82 668
Periodens resultat (jämförelsetal enligt tidigare avlämnad rapport) -4 548 30 762 30 211
Omräkningsdifferenser 907 -483 -840
Utgående balans 108 398 112 947 112 039
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 
 

  

Kv 3 Kv 3 Kv 1 - Kv 3 Kv 1 - Kv 3 Helår
(Belopp i kSEK) 2021 2020 2021 2020 2020
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 5 729 2 981 1 441 3 013 4 465
Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital -7 304 -7 636 -1 235 -3 507 -3 568
Kassaflödet från den löpande verksamheten -1 575 -4 655 206 -494 896
Kassaflödet från investeringsverksamheten -3 929 53 062 -11 980 55 969 51 610
Kassaflödet från finansverksamheten - -23 855 - -25 275 -25 275
Periodens kassaflöde -5 504 24 552 -11 774 30 200 27 231

Kassa och bank vid periodens början 24 153 8 916 30 211 3 332 3 332
Kursdifferens i kassa och bank -8 13 204 -51 -352
Periodens kassaflöde -5 504 24 552 -11 774 30 200 27 231
Kassa och bank vid periodens slut 18 642 33 481 18 642 33 481 30 211
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

 
  

Kv 1 - Kv 3 Kv 1 - Kv 3 Helår
(Belopp i kSEK) 2021 2020 2020
Nettoomsättning 73 435 56 851 84 647
Förändring av lager av produkter i arbete och färdigvarulager 4 846 -968 -771
Övriga rörelseintäkter 2 427 1 655 833

80 707 57 538 84 709

Råmaterial och förnödenheter -34 937 -22 323 -35 312
Övriga externa kostnader -15 878 -16 697 -21 831
Personalkostnader -39 225 -34 553 -45 588
Av- och nedskrivningar materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -698 -620 -835
Övriga rörelsekostnader -848 - -
Summa kostnader -91 588 -74 193 -103 566

Rörelseresultat -10 881 -16 655 -18 857 

Resultat från andelar i koncernföretag 52 000 - -
Finansiella intäkter 244 8 8
Finansiella kostnader -208 34 -1 076
Resultat efter finansiella poster 41 155 -16 613 -19 925

Bokslutsdispositioner - - 1 291
Skatt 2 234 3 423 3 765
Periodens resultat 43 389 -13 190 -14 869

Kv 1 - Kv 3 Kv 1 - Kv 3 Helår
(Belopp i kSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31
Immateriella anläggningstillgångar 505 877 784
Materiella anläggningstillgångar 1 823 1 702 1 814
Finansiella anläggningstillgångar 68 840 65 878 66 237
Omsättningstillgångar 46 163 45 549 40 665
Kassa och bank 9 586 1 924 1 762
Summa tillgångar 126 918 115 930 111 263
Eget kapital 99 805 58 096 56 416
Avsättningar 666 593 611
Kortfristiga skulder 26 447 57 241 54 236
Summa eget kapital och skulder 126 918 115 930 111 263
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Nyckeltal för koncernen 

 

Kv 1 - Kv 3 Kv 1 - Kv 3 Helår
2021 2020 2020

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 206 -494 896
Periodens kassaflöde -11 774 30 200 27 231
Nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar -11 700 -12 345 -16 598
varav investeringar i balanserade utvecklingsarbeten -11 272 -11 604 -15 716

Nyckeltal för koncernen
EBITDA-marginal, % 1,7 6,4 6,4
Rörelsemarginal, % -6,1 -2,2 -1,4
Vinstmarginal, % -5,0 41,2 28,4
Avkastning på operativt kapital, % -7,8 -2,0 -1,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % -4,9 -1,4 -1,3
Avkastning på eget kapital, % -4,1 31,5 31,0
Operativt kapital, kSEK 75 450 66 915 68 947
Sysselsatt kapital, kSEK 108 416 112 947 112 039
Andel riskbärande kapital, % 86,4 87,9 91,0
Soliditet, % 77,1 79,7 82,3
Medelantal anställda, st 75 69 69

Data per aktie
Antal aktier vid periodens slut, st 11 428 058 11 428 058 11 428 058
Genomsnittligt antal aktier för perioden före och efter utspädning, st 11 428 058 11 428 058 11 428 058
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,40 2,69 2,64
Eget kapital per aktie, SEK 9,49 9,88 9,80
Utdelning per aktie, SEK - - -
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 6,52 6,42 6,72
Aktiernas kvotvärde, SEK 1,00 1,00 1,00
Totalt aktiekapital, SEK 11 428 058 11 428 058 11 428 058
För definitioner se sidan för nyckeltalsdefinitioner
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Nyckeltalsdefinitioner 
 

Marginaler 
Rörelsemarginal, % 
Rörelseresultat i procent av nettoomsättning och 
hyresintäkter. 
 
Vinstmarginal, % 
Periodens resultat i procent av nettoomsättning och 
hyresintäkter.  
 

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. 
 
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 anläggningstillgångar, kSEK 
Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
minskat med periodens försäljningar, utrangeringar. 
 
Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, kSEK 
Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar 
minskat med periodens försäljningar, utrangeringar. 
 

Medarbetare 
Medelantal anställda, st. 
Medelantal anställda baserat på antal arbetade timmar under 
en aktuell period. 
 

Data per aktie 
Antal aktier, st. 
Antal utestående aktier vid periodens utgång. 
 
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 dividerat med helårsresultat per aktie.  
 

Orderingång 
Extern skriftlig order avseende instrument, reservdelar, 
utbildning och programvaror med fastställt betalningsvillkor  
eller fullgjord förskottsbetalning enligt betalplan samt 
planerad leveransvecka. 
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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 global tillväxt:  
Infrastruktur  undersökning vid nyetablering och underhåll av infrastruktur.  
Miljö  undersökning av miljörisker och geologiska risker.  
Vatten kartläggning och undersökning av vattenförekomster.  
Mineral effektiv prospektering.  
 
Guideline Geo arbetar med ledande teknologier och innovativa lösningar under de välkända och etablerade 
varumärkena ABEM och MALÅ.  
 
Guideline Geo är noterat på Nasdaq First North Growth Market. 
 
Guideline Geo AB (publ) 
Hemvärnsgatan 9 
SE 171 54 Solna 
Tel: +46 8 557 613 00 
Organisationsnr: 556606-1155  
E-post: info@guidelinegeo.com 
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