
 
 

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

Sida 1 

Delårsrapport januari-mars 2018 

     

 

Guideline Geo AB (publ) Delårsrapport för jan-mar 2018 

 
Det starka fjärdekvartalet följs av ett säsongsmässigt svagare första kvartal med intäkter på 
22,2 MSEK och ett rörelseresultat på -8,6 MSEK. Kvartalet är därmed något bättre än 
motsvarande kvartal 2017.  
 
Bolaget ser med bibehållen tillförsikt på framtiden, vilket stöds både av god aktivitetsnivå på 
merparten av bolagets marknader, det intresse som kunder visat för de senast lanserade 
produkterna, samt en högre orderingång än motsvarande kvartal 2017.  
 
 

Första kvartalet 2018 (januari - mars)  
 Intäkter uppgick till 22,2 (22,0) MSEK 

 Nettoomsättningen uppgick till 21,3 (21,2) MSEK  

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,6 (-8,7) MSEK   

 Rörelsemarginalen uppgick till -38,6% (-39,4%) 

 Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 (-7,4) MSEK  

 Resultatet per aktie uppgick till -0,93 (-0,98) SEK 

 Periodens kassaflöde uppgick till 13,1 (0,9) MSEK  

 Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 126,4 (119,5) MSEK vilket 
motsvarar en soliditet på 71,5% (70,6%) 

 Likvida medel uppgick vid periodens slut till 17,8 (6,6) MSEK  

 Orderingång 20,9 (20,0) MSEK 

 
 

Vd’s kommentarer 
Med ambition att förbättra vår externa informationsgivning kompletterar vi vår rapportering med 
statistik över orderingång samt vd’s kommentarer.  
 
Första kvartalet är traditionellt säsongsmässigt svagare och så även 2018. Jämfört med samma 
period föregående år har vi en jämförbar nettoomsättning och vi kan se tillväxt på merparten av 
bolagets marknader. Vi har en bibehållen tillförsikt på framtiden baserat på god aktivitetsnivå på 
de flesta marknader, positivt intresse för de produkter som lanserades under 2017 samt en något 
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högre orderingång detta kvartal än för ett år sedan. I enlighet med vår strategi pågår ett antal 
aktiviteter för att stärka vår position och skapa tillväxt som också stödjer vår framtidstro. Det 
handlar både om att adressera nya geografiska marknader men också att utveckla vår 
försäljningsapproach med bland annat ökad applikationsfokus och mer systematiskt arbete med 
våra återförsäljare. 
 
Som tidigare kommunicerats arbetar Bolaget också aktivt för att reducera såväl personal- som 
övriga kostnader. Arbetet pågår men effekter kommer med viss fördröjning. Ett exempel på 
åtgärder som också möjliggör effektiviseringar är den legala konsolidering som initierats och 
väntas förenkla den interna administrationen avsevärt.  
 
Nyemissionen som genomfördes under kvartalet övertecknades med teckningsgrad om ca 118%, 
vilket visar att våra ägare, precis som vi, tror på bolaget och vår strategi. Emissionslikviden 
innebär att vi kan fortsätta att investera för tillväxt i enlighet med vår strategi. Ett exempel på 
detta är att vi under kvartalet förvärvat en exklusiv rättighet till att producera, sälja och 
marknadsföra instrument för stationär markbaserad TEM teknologi, en teknologi som vi tror 
mycket på.  
 

Kommentar till det första kvartalet 2018  
Under det första kvartalet 2018 uppgick koncernens nettoomsättning till 21,3 (21,2) MSEK.  

Nettoomsättningen ökade med 0,1 MSEK och är i nivå med samma kvartal föregående år.  

 

Under första kvartalet 2018 uppgick koncernens rörelseresultat till -8,6 (-8,7) MSEK, vilket 

innebär en förbättring med 0,1 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.  

 

Minskade externa kostnader är huvudorsaken till förbättrat rörelseresultat för det första 

kvartalet, jämfört med samma period föregående år.  

 

Övriga externa kostnader minskar med 2,3 MSEK jämfört med jämförelseperioden.   

 

Personalkostnaderna är 0,8 MSEK högre än motsvarande period föregående år, vilket är drivet 

av ett flertal olika faktorer, inklusive engångsposter samt att personalkostnaderna inte 

reducerats med EU-anslag för forskning och utveckling i motsvarande grad under 2018. 

 

Koncernens resultatandel under första kvartalet 2018 från intressebolaget Aarhus GeoSoftware 

ApS uppgick till -0,2 (-0,0) MSEK.  
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Nettoeffekt av valutaomräkning har under det första kvartalet givit en negativ påverkan om -0,5 
MSEK på nettoomsättning, en positiv påverkan på rörelsekostnaderna om 0,4 MSEK, och en 
negativ påverkan på rörelseresultat om -0,1 MSEK.  
 

Resultatet efter skatt uppgick till -7,0 (-7,4) MSEK, motsvarande ett resultat per aktie på -0,93  

(-0,98) SEK för perioden.  

 

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018  
 MALÅ Object Mapper 2018 visualiseringsmjukvara har lanserats. Det är en väsentlig 

uppdatering av mjukvaran för analys av mätdata från markradar.     

 Vid en extra bolagsstämma 9 februari 2018 godkändes av styrelsen föreslagen 
företrädesemission om 21,6 MSEK. Emissionen övertecknades med 118% och utställda 
garantier behövde därmed inte tas i anspråk. Totalt har bolaget tillförts 20,3 MSEK efter 
emissionskostnader. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
 Leveranser av den nya markradarprodukten MALÅ Easy Locator Pro WideRange HDR har 

påbörjats. 

 Guideline Geo AB (publ) förvärvar rättigheterna till stationär markbaserad TEM teknologi, 
vilken idag ingår i produkterna ABEM WalkTEM och dess förstärkare ABEM TX 60, för 
tillämpningar primärt inom kartläggning av vatten. Inom geofysik-området är detta en 
nydanade teknologi.  

 Bolaget har initierat en legal konsolidering genom fusionering av helägda dotterbolag, där 
dagens sju bolag kommer att bli tre, vilket förväntas vara klart i september. 
Koncernmodern blir rörelsedrivande bolag. Varumärkena MALÅ och ABEM är intakta och 
är fortsatt mycket viktiga för koncernen. Därmed stärker och avsevärt förenklar Bolaget 
den interna administrationen.  

 Nyemissionen slutfördes genom att BTA omvandlas till aktier, vilket gör att antal aktier i 
bolaget ökar med 3 922 879 till totalt 11 428 058 stycken.  

 

Finansiell ställning och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital, var under det 

första kvartalet negativt och uppgick till -6,2 (-7,2) MSEK. Kassaflödet från förändringar av 

rörelsekapital om 3,1 MSEK förklaras av minskning av kundfordringar om 1,0 MSEK, kombinerat 

med ökning av varulager om 0,1 MSEK och ökning av kortfristiga skulder om 2,2 MSEK.  

Kassaflöde från investeringsverksamheten om -0,4 MSEK förklaras balanserade utgifter för 

produktutveckling om 0,4 MSEK.  
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Kassaflöde från finansieringsverksamheten om 16,6 MSEK förklaras av nyemission om 20,3 

MSEK samt minskat nyttjande av checkräkningskredit om 2,9 MSEK samt amorteringar om 0,7 

MSEK.   

 

Det totala kassaflödet under perioden uppgick till 13,1 (0,9) MSEK. 

 

Bolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2018 till 126,4 (119,5) MSEK vilket motsvarar en 

soliditet på 71,5% (70,6%).  

 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 17,8 (6,6). Outnyttjad checkräkningskredit vid 

rapportperiodens utgång 6,0 (3,8) MSEK.  

 

Finansiering  

Bolagets räntebärande skulder uppgick vid utgången av första kvartalet till 20,2 (18,7) MSEK. 

Ökningen förklaras främst av att bolaget under andra kvartalet 2017 tog upp ett lån på 4 MSEK 

som inte amorterats till fullo, vilket kommer att amorteras under andra kvartalet.  

 

Nettoinvesteringar  

Under första kvartalet 2018 gjordes nettoinvesteringar om -0,5 (-0,1) MSEK. Materiella 

anläggningstillgångar minskar i värde genom avskrivningar av byggnader och inventarier. Under 

perioden har inga nyanskaffningar skett. Immateriella anläggningstillgångar minskar i värde 

genom att investeringarna i form av balanserade utgifter för produktutveckling var lägre än 

avskrivningarna.  

 

Personal  
Bolaget hade 74 (80) anställda vid periodens slut.  

 

Aktien  
Det totala antalet aktier per den 31 mars 2018 uppgick till 7 505 179 och kvot värdet per aktie är 

1,00 SEK. Per den 31 mars 2018 ägde Guideline Geo AB (publ) 640 140 egna aktier motsvarande  

8,53 % av det totala antalet aktier.  
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Transaktioner med närstående  
Under perioden gjordes följande transaktioner med närstående: Bolaget upphandlade 

konsulttjänster från intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS uppgående till 0,3 (-) MSEK, och 

bolaget sålde intressebolaget Aarhus GeoSoftware’s programvaror till slutkund vilket medförde 

inköpskostnader om 0,1 (-) MSEK.  

 

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

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

aktiviteter inom infrastruktursektorn och miljökartläggningar.  

 

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

omsättning och lönsamhet. Bolagets 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. 

 

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

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

 

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

koncerngemensamma kostnader som hyror, försäkringar, revision, advokatkostnader och 

börskostnader. Under första kvartalet 2018 uppgick moderbolagets nettoomsättning till 3,5 (1,9) 

MSEK och rörelseresultat till -0,8 (-3,7) MSEK.  

 

Minskningen av övriga externa kostnader på 0,4 MSEK jämfört med föregående år förklaras av 

att gemensamma lokalkostnader om 0,6 MSEK fördelats ut på dotterbolagen. Vidare har externa 

konsultkostnader ökat med 0,2 MSEK under första kvartalet 2018 jämfört med föregående år till 

följd av pågående projekt för legal konsolidering.  

 

Antalet anställda i moderbolaget är 5 (4) personer vid utgången av perioden.  
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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 42.  

 

Guideline Geo koncernen i korthet  
Guideline Geo AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför helhetslösningar för att identifiera 

objekt, strukturer och föroreningar under mark, undersöka olika geologier samt se förändringar i 

mark och konstruktioner över tid. Koncernen har egen verksamhet i Europa, Nordamerika samt 

Asien och samarbetar med ett antal partners runt om i världen.  

 

Verksamheten är fokuserad på fyra prioriterade marknadsområden med stark global tillväxt:  

 Infrastruktur  undersökning vid nyetablering och underhåll av infrastruktur.  

 Miljö  undersökning av miljörisker och geologiska risker.  

 Vatten kartläggning och undersökning av vattenförekomster.  

 Mineral effektiv prospektering.  
 

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

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

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

tolkning och visualisering av geotekniska mätdata.  

  

Guideline Geo är noterat på NGM Equity.  
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Kommande rapporttillfällen  
 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 2018 lämnas den 13 februari 2019.  
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 
av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.  
 

Stockholm den 3 maj 2018 

 

 

Anders Gemfors Mikael Nolborg Daniel Nilsson 

Styrelsens ordförande  vd Ledamot 

 

 

Eva Vati Krister Nilsson Marcus Lannerbro 

Ledamot  Ledamot Ledamot 

 

 

Andreas Holmgren Kjell Lidén 

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

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

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

E-post: info@guidelinegeo.com 

 

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

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 klockan 08:45 CET. 

 

  
 

mailto:info@guidelinegeo.com
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Koncernresultaträkning i sammandrag

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2018 Kv 1 2017 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 21 267 21 241 97 964

Övriga rörelseintäkter 926 762 3 773

Summa intäkter 22 193 22 004 101 736

Rörelsens kostnader  

Råmaterial och förbrukningsmaterial -9 461 -9 020 -39 625

Övriga externa kostnader -5 215 -7 477 -23 699

Personalkostnader -14 343 -13 530 -52 624

Aktiverade utvecklingsutgifter 385 879 4 536

Av- och nedskrivningar materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -1 940 -1 516 -6 571

Andelar i intresseföretag -180 -17 517

Summa kostnader -30 755 -30 681 -117 466

Rörelseresultat -8 561 -8 678 -15 729

Resultat från finansiella investeringar  

Finansiella intäkter 0 1 362

Finansiella kostnader -6 -269 -1 450

Resultat efter finansiella poster -8 568 -8 946 -16 817

Skatt 1 573 1 588 3 667

PERIODENS RESULTAT    -6 995 -7 356 -13 150

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -6 995 -7 356 -13 150

PERIODENS RESULTAT    -6 995 -7 356 -13 150

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st* 7 505 179 7 505 179 7 505 179

Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK -0,93 -0,98 -1,75

3 månader
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Rapport över resultat och övrigt totalresultat 

för koncernen i sammandrag

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2018 Kv 1 2017 2017

Periodens resultat -6 995 -7 356 -13 150

Poster som kan komma att omklassificeras till resultatet

    Omräkningsdifferenser 15 242 -314

Övrigt totalresultat netto efter skatt 15 242 -314

Periodens totalresultat -6 980 -7 114 -13 464

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -6 980 -7 114 -13 464

PERIODENS TOTALRESULTAT    -6 980 -7 114 -13 464

3 månader
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Koncernbalansräkning i sammandrag

31 Mar 31 Mar 31 Dec

(Belopp i kSEK) 2018 2017 2017

Tillgångar

Goodwill 51 750 51 750 51 750

Övriga Immateriella anläggningstillgångar 20 094 20 756 21 115

Materiella anläggningstillgångar 18 150 17 937 18 636

Andelar i intresseföretag 13 519 13 153 13 711

Uppskjutna skattefordringar 12 932 9 395 11 362

Summa finansiella anläggningstillgångar 26 451 22 548 25 073

Varulager mm 23 467 27 991 23 335

Kortfristiga fordringar    19 191 21 661 23 564

Likvida medel 17 777 6 575 4 606

Summa omsättningstillgångar 60 434 56 227 51 505

Summa tillgångar 176 879 169 217 168 079

Eget kapital och skulder

Eget kapital 126 410 119 468 113 117

Avsättningar 350 350 350

Långfristiga skulder - räntebärande 8 951 8 315 21 064

Kortfristiga skulder - räntebärande 11 198 10 355 2 714

Långfristiga skulder - ej räntebärande 5 097 5 097 5 097

Kortfristiga skulder - ej räntebärande 24 873 25 632 25 738

Summa eget kapital och skulder 176 879 169 217 168 079
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Förändring i eget kapital för koncernen i sammandrag

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2018 Kv 1 2017 2017

Ingående balans 113 117 126 581 126 581

Periodens resultat -6 995 -7 356 -13 150

Omräkningsdifferenser 31 242 -314

Periodens totalresultat -6 964 -7 114 -13 464

Nyemission 20 257 0 0

Utgående balans 126 410 119 468 113 117

3 månader



 
 

 
Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom 
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2018 Kv 1 2017 2017

Den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital -6 198 -7 234 -13 353

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital 3 092 3 477 6 431

Kassaflödet från den löpande verksamheten -3 106 -3 757 -6 922

Kassaflödet från investeringsverksamheten -385 -1 831 -5 628

Kassaflödet från finansieringsverksamheten 16 630 6 458 11 566

Varav nyemission 20 257 0 0

Periodens kassaflöde 13 139 870 -984

Likvida medel vid periodens början 4 606 5 705 5 705

Kursdifferens i likvida medel 32 0 -116

Periodens förändring i likvida medel 13 139 870 -983

Likvida medel vid periodens slut 17 777 6 575 4 606

3 månader
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Nyckeltal för koncernen

För definitioner se sid 17 (sista sidan) Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2018 Kv 1 2017 2017

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, kSEK 22 193 22 004 101 736

Rörelsemarginal % -38,6% -39,4% -15,5%

Vinstmarginal % -31,5% -33,4% -12,9%

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % -8,2% -7,8% -14,3%

Avkastning på sysselsatt kapital % -6,0% -6,3% -11,1%

Avkastning på Eget Kapital % -5,8% -6,0% -11,0%

Kapitalstruktur

Operativt kapital, kSEK 102 332 109 015 107 216

Sysselsatt kapital, kSEK 146 559 138 138 136 894

Eget Kapital, kSEK 126 410 119 468 113 117

Balansomslutning, kSEK 176 879 169 217 168 079

Räntebärande skuld, kSEK 20 150 18 670 23 777

Skuldsättningsgrad, ggr 0,16 0,16 0,21

Räntetäckningsgrad, ggr neg. neg. neg.

Soliditet, % 71,5% 70,6% 67,3%

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, kSEK -1 021 -86 1 298

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, kSEK -486 -23 -603

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 74 80 77

Data per aktie

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

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

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

Resultat per aktie före utspädning (SEK) -0,93 -0,98 -1,75

Eget kapital per aktie (SEK)* 16,84 15,92 15,07

Kurs per aktie, kr 6,38 12,50 6,90

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

Totalt aktiekapital, kr 7 505 179 7 505 179 7 505 179

3 månader
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Helår

(Belopp i kSEK) Kv 1 2018 Kv 1 2017 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 495 1 912 13 915

Övriga rörelseintäkter 0 39 51

Summa intäkter 3 495 1 950 13 966

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 368 -1 751 -6 895

Personalkostnader -2 871 -3 854 -12 736

Avskrivningar -26 -23 -99

Summa kostnader -4 265 -5 628 -19 730

Rörelseresultat -770 -3 677 -5 764

Resultat från finansiella investeringar

Finansiella intäkter 0 -1 -7

Finansiella kostnader -5 -3 -21

Resultat efter finansiella poster -774 -3 681 -5 792

Bokslutsdispositioner 0 0 84

Skatt 211 632 1 176

PERIODENS RESULTAT -563 -3 049 -4 532

3 Månader
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

31 Mar 31 Mar 31 Dec

(Belopp i kSEK) 2018 2017 2017

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 251 306 277

Aktier i dotterbolag 120 940 114 359 120 940

Uppskjutna skattefordringar 5 516 4 760 5 305

Summa finansiella anläggningstillgångar 126 456 119 120 126 245

Kortfristiga fordringar    23 640 24 960 26 270

Kassa och bank 14 183 305 1 012

Summa omsättningstillgångar 37 823 25 265 27 282

Summa tillgångar 164 530 144 690 153 804

Eget kapital och skulder

Bundet eget kapital 34 967 34 967 34 967

Fritt eget kapital 90 286 72 763 70 593

Obeskattade reserver 0 84 0

Summa eget kapital och skulder 125 253 107 815 105 560

Långfristiga skulder 5 097 5 097 7 110

Kortfristiga skulder 34 180 31 779 41 134

Summa eget kapital och skulder 164 530 144 690 153 804
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Nyckeltal 
 

Marginaler 

Rörelsemarginal, % 

Rörelseresultat i procent av totala intäkter. 

 

Vinstmarginal, % 

Resultat efter finansnetto i procent av totala intäkter.  

 

 

Räntabilitet 

Avkastning på operativt kapital, % 

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital.  

Genomsnittligt operativt kapital beräknas som ingående plus 

utgående operativt kapital dividerat med två. 

 

Avkastning på sysselsatt kapital, % 

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av 

genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt 

kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt 

kapital dividerat med två. 

 

Avkastning på eget kapital, % 

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. 

Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus 

utgående eget kapital dividerat med två. 

 

 

Kapitalstruktur 

Operativt kapital, kSEK 

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, 

likvida medel och finansiella tillgångar. 

 

Sysselsatt kapital, kSEK 

Balansomslutningen minskat med icke räntebärande skulder 

och avsättningar. 

 

Andel riskbärande kapital 

Redovisat eget kapital plus uppskjuten skatt dividerat med 

balansomslutningen. 

 

Räntetäckningsgrad  

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 

dividerat med finansiella kostnader.  

   

Skuldsättningsgrad 

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital 

 

Eget kapital, kSEK 

Eget kapital vid periodens slut. 

 

Räntebärande skuld, kSEK 

Räntebärande skuld vid periodens slut. 

 

Soliditet, % 

Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

 

 

Investeringar 

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillg. kSEK 

Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar 

minskat med periodens försäljningar och utrangeringar 

 

 

Medarbetare 

Antal anställda, st. 

Antal anställda beräknad utifrån arbetad heltid vid periodens 

slut. 

 

Data per aktie 

Antal aktier, st. 

Antal utestående aktier vid periodens slut. 

 

Genomsnittligt antal aktier, st. 

Genomsnittligt antal aktier under perioden. 

 

Resultat per aktie, SEK 

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier 

för perioden. 

 

Eget kapital per aktie, SEK 

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid 

periodens slut. 

 

P/E-tal, ggr 

Aktiekurs per 31/12 dividerat med resultat per aktie.  

 

Orderingång 

Extern skriftlig order avseende instrument, reservdelar, 

utbildning och programvaror med fastställt betalningsvillkor  

eller fullgjord förskottsbetalning enligt betalplan samt 

planerad leveransvecka. 

 

 


