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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 22 augusti kl 08:15.  

 

Andra kvartalet (april - juni 2011) 

 Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 19,7 (20,9) mkr 

 Resultatet efter skatt för det andra kvartalet uppgick till 2,1 (1,4) mkr 

 Resultatet per aktie för det andra kvartalet uppgick till 0,03 (0,02) kr 

 

Första sex månaderna (januari - juni 2011) 

 Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 35,7 (33,8) mkr 

 Resultatet efter skatt för de första sex månaderna uppgick till -1,4 (-2,8) mkr 

 Resultatet per aktie för de första sex månaderna uppgick till -0,02 (-0,05) kr 

 

Väsentliga händelser under perioden 

 Nettoomsättningen minskade under andra kvartalet med 6 % respektive ökade 6 % för 

första sex månaderna jämfört med motsvarande period föregående år 

 SPC Technologys första produkt marknadslanserad av Atlas Copco Secoroc under 

namnet EDGE Secoroc Drill Monitor 

 SPC Technology har erhållit EDGE-order avsedd för nordiska marknaden på 2,3 mkr 

 MALÅ Geoscience har erhållit strategisk order från Kinas statliga järnvägar 

 MALÅ Geoscience har erhållit flertal orders från vägverken i fem provinser i Kina 

 MALÅ Geoscience har erhållit en större markradarorder från tsunamidrabbade Japan 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 Guideline har förvärvat bolaget ABEM Instrument verksamt inom resistivitet och 

seismisk visualisering genom nyemission av 14,1 miljoner Guideline-aktier 

 MALÅ Geoscience har erhållit order på markradarutrustning från Kazakstan avsedd för 

användning inom området miljöskydd 

 Guideline diskuterar att upplösa samarbete med Kobold Services kring Datawell för att 

kunna etablera ny struktur för Datawells verksamhet  



 

Guidelinekoncernen i korthet 

Guideline Technology är verksamt inom området geoteknologi. Bolaget har två verksamhetsområden; 

dotterbolaget Guideline, med fokus på utveckling av ny teknologi inom mikroseismik och relaterade 

områden, samt dotterbolaget MALÅ Geoscience, med lång historik och en ledande position inom området 

markradar. Guidelines aktie är noterad på NGM Equity. 

 

Verksamhetens utveckling 

Under rapportperioden andra kvartalet 2011 minskade nettoomsättningen med knappt 6% jämfört med 

motsvarande period föregående år. För de första sex månaderna 2011 ökade nettoomsättningen med knappt 

6% jämfört med motsvarande period föregående år. Minskad nettoomsättning under andra kvartalet är 

framförallt beroende av försvagade valutakursrelationer i dotterbolaget MALÅ Geoscience. Försvagade 

valutakursrelationer har påverkat nettoomsättningen negativt med ca 1,8 mkr i jämförelse med motsvarande 

period föregående år. 

 

I rapportperioden har Datawell Energy Services ej utfört ytterligare fälttester, bl a beroende på oljebolagens 

periodiska uppehåll under mars-april pga tjällossning, samt även beroende av diskussioner med kanadensisk 

samarbetspartner Kobold Services kring lämplig struktur och fortsatt finansiering av verksamheten. Datawell 

Energy Services har istället fokuserat på fortsatt analysarbete av insamlad data från fälttest genomförd under 

februari i Satskatchewan. Detta test genomfördes med ett drygt 20-tal sensorer där en hydraulisk 

bergspräckning övervakades i 16 steg utefter en 1650 meter långt horisontalt borrhål och på 1500 meters 

djup. Testresultatet visar att Datawells digitala system registrerat en större mängd seismiska händelser vid 

varje bergspräcknings steg och dessa positionerades väl utefter borrhålet med som väntat något bättre 

noggrannhet i horisontalplanet än vertikalt. Riktning och utbredning av den positionerade spräckningen 

kunde tydligt visas i Datawells 3D modell. Vad gäller det kanadensiska dotterbolaget Datawell Energy 

Services Ltds fortsatta utveckling har ägarna Kobold Services och Guideline diskuterat hur verksamheten kan 

organiseras på bästa sätt och vilka resurser som behövs framöver. Vidare har ett preliminär patentansökan 

inlämnats av Datawell Energy Services AB i USA (US Provisional). 

 

I rapportperioden har samriskbolaget SPC Technology AB offentliggjort Secoroc EDGE Drill Monitor som 

är den första produkten inom ramen för samarbetet med Atlas Copco Secoroc AB. Secoroc EDGE skapar helt 

nya möjligheter för operatören att effektivisera sänkhammarborrning. Secoroc EDGE visar via en terminal 

med display i borriggen vad som händer i hålet vid borrspetsen. Produkten ger information i realtid till 

operatören som möjliggör optimering genom snabbare borrning, bättre spolning av hålet och minskad risk för 

utslitning av utrustning vilket minskar risk för stopp och dyra förseningar. Secoroc EDGE är ett instrument 

för löpande övervakning av borrning och kan monteras på alla typer av riggar för djuphålsborrning inom olja 

och gas eller jordvärmeborrning, där man nyttjar Atlas Copco Secorocs sänkborrhammare. Secoroc EDGE 

produkten består av en sensor, en enhet för datainsamling och processering, samt en dator med sju (7) tums 

bildskärm. Sensorn monteras på borrhuvudet eller rotationsenheten vilken ansluts via kabel till enhet för 

datainsamling som monteras på riggen. När kronan på sänkborrhammaren slår skapas vibrationer som fångas 

och analyseras, varefter data skickas till datorn. Datorn visar denna information på bildskärmen både grafiskt 

och numerärt. Eventuella problem eller oväntade förändringar under borrningen visas grafiskt på skärmen i 

realtid och uppmärksammar operatören på extraordinära händelser. Denna information ger operatören 

information som t ex kan innebära att borrningen plötsligt övergår från löst berg till fast berg och att 

anpassning av hastighet och kronlast kan behövas för att undvika problem. Denna omedelbara och löpande 

information möjliggör för operatören att optimera processen. Secoroc EDGE produkten består förutom dator 

med display, kablage och annan kringutrustning, även av en årlig programvarulicens. Tester utförda med 

erfarna operatörer har visat att Secoroc EDGE generellt höjer prestanda och att utbildning av nya operatörer 

går snabbare. Secoroc EDGE ger även borrföretag möjlighet att omlokalisera operatörer till helt nya 

borrplatser utan att de blir mindre effektiva eftersom de snabbt kan förstå den lokala geologin och de 

specifika förutsättningarna. Försäljning av Secoroc EDGE till slutkund har efter rapportperiodens utgång 

påbörjats i Nordamerika och i Sverige.  

I rapportperioden har samriskbolaget SPC Technology erhållit ytterligare order från Atlas Copco Secoroc AB 

till ett värde av 2,3 mkr. Ordern avser en ny beställning av produkten EDGE som tagits fram av SPC 

Technology i samarbete med Atlas Copco Secoroc. Orden är avsedd för avsättning till borroperatörer på den 

nordiska marknaden. Ordern omfattar hårdvaruenheter och tillhörande mjukvarulicenser. 



 

I rapportperioden har dotterbolaget MALÅ Geoscience erhållit order från Kinesiska Statens Järnvägar. 

Systemen kommer att användas för inspektion före och efter tunnelborrning under det 1300 km långa 

snabbtågsbygget mellan Beijing och Shanghai. MALÅ Geoscience är den ledande markradarleverantören till 

Kinesiska Statens Järnvägar som totalt omfattar 30 organisationer. Kina ligger långt framme i etablering av 

snabbtågslinjer och har redan världens största snabbtågnät. Det är fyra gånger större än näst största 

snabbtågnät vilket finns i Japan. Lägg därtill att Kina planerar att mer än fördubbla snabbtågnätet de 

närmaste tre åren samtidigt som landet rehabiliterar och expanderar sitt traditionella järnvägsnät för att 

tillgodose de kraftigt växande godstransportbehoven. Den offentliga järnvägssatsningen i Kina är 2000-talets 

motsvarighet till Amerikas satsning på nationella motorvägar på 1900-talet. Att Kinesiska Statens Järnvägar, 

med över en miljon anställda, väljer MALÅ system för det mest prestigefyllda snabbtågsbygget mellan 

Beijing och Shanghai ser ledningen för MALÅ Geoscience som en betydande milstolpe i bolagets 

utveckling. 

I rapportperioden har dotterbolaget MALÅ Geoscience erhållit flera systemorder från vägverk i Kina. 

Vägnäten i Kina byggs just nu ut mycket snabbt och för närvarande länkas över 200 städer samman med 

motorvägar. Vägverken i Terrakotta, Anhui, Shanxi, Sichuan och Yunnan i Kina har beställt MALÅ 

Geosciences system för användning vid väg- och tunnelmätningar. Systemen kommer bl a att användas för 

att mäta asfalttjocklek, vägbärighet och för att göra tunnelinspektioner. Erhållna order omfattar beställningar 

på produkterna ProEx och X3M. Kinas nationella motorvägsnät à 75 000 km är näst störst efter det i USA, 

men förväntas bli världens största under 2011.  

I rapportperioden har dotterbolaget MALÅ Geoscience erhållit en större order på MIRA-system (MALÅ 

Imaging Radar Array) från Japan. MIRA-systemen är avsedda att användas i återuppbyggnadsarbetet efter 

tsunamikatastrofen på en 350 km lång kustremsa och på flera hundra mils väg. Återuppbyggnadskostnaderna 

efter tsunamin som drabbade Japan i mars tidigare i år beräknas till närmare 300 miljarder USD. MALÅ 

MIRA är det världsledande 3D markradarsystemet och används för att på ett effektivt sätt undersöka stora 

ytor för att klarlägga objekt, bedöma strukturer och andra kvaliteter dolda i marken. 

I rapportperioden återvaldes vid årsstämman den 31 maj 2011 enligt valberedningens följande personer till 

styrelsen Kjell Husby, Torsten Börjemalm, Olle Grinder och Peter Lindgren. Till ny ordförande valdes Kjell 

Husby som ersätter Torsten Börjemalm som styrelseordförande. 

 

Nettoomsättning och resultat 

Under perioden april - juni 2011 uppgick koncernens nettoomsättning till 19,7 (20,9) mkr och resultat efter 

skatt till 2,1 (1,4) mkr. Under räkenskapsårets första sex månader januari – juni 2011 uppgick koncernens 

nettoomsättning till 35,7 (33,8) mkr och resultatet efter skatt uppgick till –1,4 (-2,8) mkr. Nettoomsättningen 

består i huvudsak av omsättning genererad i MALÅ Geoscience. Viss andel av omsättningen har genererats 

via Guidelines ägarandel på 50,1% i samriskbolaget SPC Technology. (Guidelines andel i SPC Technology 

anges under rubriceringen “borrsystem” under segmentsrapportering.)  

 

Nettoomsättningen har  under de första sex månaderna 2011 trots ofördelaktiga valutakursrelationer (se 

nedan) ökat under första halvåret med ca 2 mkr  i jämförelse med motsvarande period föregående år. Detta 

beroende framförallt på stark orderingång från den europeiska marknaden under första kvartalet. För andra 

kvartalet har omsättningen minskat med 1,2 mkr beroende på en negativ valutapåverkan. 

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

föregående år har nettoomsättningen för första halvåret 2011 påverkats negativt med ca 3,3 mkr till följd av 

försvagade valutakurser.  För andra kvartalet har den negativa valutapåverkan varit ca 1,8 mkr jämfört med 

motsvarande period föregående år.  

 

Omsättningen i MALÅ Geoscience har historiskt uppvisat ett kraftigt 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 liksom 

valutakursförändringar. 

 



 

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

 

Finansiell ställning och kassaflöde 

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2011 till 105,3 (110,8) mkr vilket motsvarar en soliditet på 

81% (84%). Räntebärande skulder uppgick vid rapportperiodens utgång till 10,8 (9,3) mkr.  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det andra kvartalet till 5,2 (-3,8) mkr och för halvåret 

till 2,5 (-8,0) mkr. Det totala kassaflödet för andra kvartalet uppgick till 4,2 (-8,1) mkr och för halvåret till 

-0,5 (-14,3) mkr. 

 

Såväl kassaflöde från den löpande verksamheten som totalt kassaflöde är således positivt för andra kvartalet 

2011 medan hela sexmånadersperioden 2011 uppvisar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten 

men ett negativt totalt kassaflöde. 

 

Under de första sex månaderna 2011 har det skett en ökning i rörelsekapital i form av ökade 

leverantörsskulder samtidigt som det skett minskning genom lagerinvestering. Sammanlagt påverkar 

förändringar av rörelsekapital kassaflödet positivt under sexmånadersperioden 2011 med 1,5 mkr i jämförelse 

med en negativ påverkan om -6,2 mkr motsvarande period föregående år. 

 

Likvida medel var vid periodens slut 16,3 mkr jämfört med 16,9 mkr vid räkenskapsårets början. Under det 

andra kvartalet ökade likvida medel med 4,2 mkr från 12,1 mkr i kvartalets början till 16,3 mkr i periodens 

slut.  Outnyttjad checkkredit var vid rapportperiodens utgång  7,0 (7,3) mkr. 

 

Investeringar 

Periodens investeringar uppgick till 1,9 (3,3) mkr och omfattas i huvudsak av investeringar i utveckling. 

 

Finansiering 

Under första halvåret (januari 2011) har ett villkorat aktieägartillskott om 3,0 mkr givits till samriskbolaget 

SPC Technology AB. 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. Rörelsekrediten på 0,5 mkr 

hos Swedbank har till största delen utnyttjats. 

 

Guidelines dotterbolag MALÅ Geoscience har efter rapportperiodens utgång upptagit ett banklån i 

Swedbank på 3 mkr. 

 

Optionsprogram 

 

Utestående antal optioner uppgår till 405.000 stycken teckningsrättsoptioner. Dessa har inom ramen för 

incitamentsprogram för ledningen under räkenskapsåret 2010 förvärvats till marknadspris av VD i Guideline 

Technology (200 000 optioner med ett års löptid), av VD för MALÅ Geoscience (135 000 optioner med ett 

års löptid), och teknikchefen i Guideline (70 000 optioner med ett års löptid). 
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Antal utestående aktier 

Antalet aktier uppgår vid periodens utgång till 60 983 358. 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 46 (44) anställda. Fördelningen av personalen är enligt följande: åtta personer är 

verksamma inom administration och förvaltning (VD för moderbolag samt dotterbolag inkluderade), 10 

personer är verksamma inom försäljning och marknadsföring, 10 personer är verksamma inom utveckling 

och 18 personer är verksamma inom produktion. Övrig personal är anlitad på konsultbasis.  

 

Transaktioner med närstående  

Under första halvåret 2011 har följande transaktioner med närstående gjorts: 

 

Garrison Park Industries Ltd (Kanada), som ägs av Per Angman (styrelseledamot i 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, som ägs av Peter 

Lindgrens far, till ett sammanlagt värde av 168 tkr. 

 

Styrelseordföranden i samriskbolaget SPC Technology, Erik Wästlund, har för utförda tjänster fakturerat 600 

tkr från bolaget New Street Capital i vilket han är delägare. 

 

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor. 
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Moderbolaget 

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

januari – juni redovisas intäkter om 1,4 (1,2) mkr som i sin helhet består av fakturering av 

koncerngemensamma kostnader till dotterbolag. Resultat efter skatt för perioden januari – juni uppgår till -

2,8 (-2,8) mkr. Antalet anställda i moderbolaget är 1 (1). 

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

 

Efter rapportperiodens utgång har moderbolaget Guideline Technology AB förvärvat samtliga aktier i ABEM 

Instrument AB från CodeRight AB. ABEM Instrument är ett teknologiföretag inom geofysiska mätsystem 

som resistivitet och seismik. Syftet med förvärvet är att skapa värden genom att utveckla ABEM Instruments 

ledande position inom framförallt resistivitet, samt att bredda Guidelines verksamhet med en kompletterande 

teknologi- och produktportfölj som skapar grund för fortsatt tillväxt och lönsamhet. Synergier inom bl a 

marknadsbearbetning bedöms kunna tillvaratas med Guidelines övriga dotterbolag. Förvärvet är ett steg i 

Guidelines strategi att bygga upp en företagsgrupp med ledande teknologi och produkter inom geologiska 

instrument och undersökningar under markytan. Genom förvärvet breddar Guideline verksamheten och 

skapar vid sidan av teknologiområdena markradar, mikroseismisk och borrsystem ytterligare ett affärsområde 

inom resistivitet och seismisk visualisering. 

 

ABEM Instrument är ett ledande teknologiföretag inom området resistivitet och är även verksamt inom 

områdena seismisk visualisering och vibrationsövervakning. Inom sina nischområden är varumärket ABEM 

globalt väl känt liksom produkterna Terra Meter (resistivitet) och Terra Loc (seismisk visualisering). Genom 

Terra Meter kan användarna kartlägga bl a grundvattenförekomster vilket är ett applikationsområde som 

bedöms ha mycket goda tillväxtmöjligheter. Genom Terra Meter kan användaren kartlägga de geofysiska 

förutsättningarna i ett område i samband med exempelvis borrning, tunnelarbete eller för att förutse rasrisk.  

 

År 2010 hade ABEM Instrument en nettoomsättning på 38,5 mkr och ett rörelseresultat på 4,0 mkr. Bolaget 

är baserat i Stockholm och har 16 anställda. ABEM Instrument säljer globalt genom ett 60-tal distributörer. 

Företagets hittills största order kom 2010 från Tanzanias Vattenministerium och omfattade leverans av bl a 

resistivitetsutrustning till ett värde av 25 mkr för identifiering av grundvattenförekomster. Affären har 

levererats under 2010 och 2011 och är finansierad av FN som avsatt ca 1 miljard USD för projekt inom 

vattenområdet i regionen Afrika söder om Sahara. ABEM Instrument avser delta i liknande anbudsprocesser 

framöver. 

 

Köpeskillingen, beräknad på samtliga aktier i ABEM Instrument, uppgår i ett första steg till 20,8 MKR och 

erläggs i sin helhet med 14.068.434 stycken nyemitterade Guideline-aktier värderade till 1,48 kr vilket är det 

volymviktade kursgenomsnittet under 10 handelsdagar på NGM i perioden 1-12 augusti. Genom 

nyemissionen kommer säljaren, CodeRight AB, att bli ägare till knappt 19 % av aktierna i Guideline. 

Därutöver kan en kontant tilläggsköpeskilling utgå till säljaren under tre (3) år givet att ABEM Instrument 

uppnår ett rörelseresultat om minst 4 mkr per år. Tilläggsköpeskilling utgår enligt följande: 100% av 

rörelseresultatet utöver 4 mkr för verksamhetsåret 2011, 80% av rörelseresultatet utöver 4 mkr för 

verksamhetsåret 2012 och  70% av rörelseresultatet utöver 4 mkr för verksamhetsåret 2013. Guideline 

förvärvar ABEM Instrument till motsvarande drygt 0,5 gånger nettoomsättningen år 2010 och 5,3 gånger 

rörelseresultatet år 2010. 

 

Säljaren av ABEM Instrument har förbundit sig att inte avyttra eller på annat sätt förfoga över 

köpeskillingsaktierna i närtid. Tidigast om sex (6) månader efter förvärvet kan 50% av aktierna avyttras eller 

på annat sätt förfogas över. Tidigast om 12 månader kan säljaren avyttra eller på annat sätt förfoga över 

100% av aktierna. Förvärvet sker genom nyttjande av befintligt bemyndigande vilket erhölls vid årsstämman 

i Guideline Technology den 31 maj 2011. Med anledning av nyemissionen kommer prospekt att upprättas i 

enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. 
 

  



 

Efter rapportperiodens utgång har inga ytterligare tester genomförts inom Datawell Energy Services. Ägarna 

till det kanadensiska dotterbolaget Datawells Energy Services Ltd, Kobold Services och Guideline, har 

fortsatt diskussioner kring hur verksamheten kan organiseras på bästa sätt och vilka resurser som behövs 

framöver. Parterna har kommit fram till att förutsättningar för fortsatt samarbete mellan Kobold Services och 

Guideline ej finns beroende av alltför stora olikheter i syn på hur Datawell bör utvecklas. Parternas 

målsättning är nu att upplösa samarbetet på lämpligt sätt antingen genom att endera parten förvärvar 

motpartens aktier i det samägda kanadensiska bolaget Datawell Energys Services Ltd eller genom att 

Datawell Energys Services Ltd likvideras. Äganderätten till Datawell Energy Services teknologi påverkas ej 

då denna ligger i det svenska bolaget Datawell Energy Services AB som ägs till 100% av Guideline. Efter 

upplösning av samarbetet med Kobold Services kan Guideline komma att placera Datawell med teknologin 

för övervakning av mikroseismiska händelser i en ny struktur. Detta kan exempelvis innebära att Guideline 

etablerar samarbete med ny partner inom oljeservicesektorn som ansvarar för finansiering och utveckling av 

verksamheten vad gäller slutförande av teknikutveckling och senare marknadslansering av tekniken. 

 

Efter rapportperiodens utgång har försäljning av samriskbolaget SPC Technologys första gemensamma 

produkt med Atlas Copco Secoroc - Secoroc EDGE - fortsatt enligt plan gentemot slutkund. 

Marknadsbearbetning har påbörjats i Nordamerika och i Sverige. Secoroc EDGE skapar nya möjligheter för 

operatören att effektivisera sänkhammarborrning. Secoroc EDGE visar via en terminal med display i 

borriggen vad som händer i hålet vid borrspetsen. Produkten ger information i realtid till operatören som 

möjliggör optimering genom snabbare borrning, bättre spolning av hålet och minskad risk för utslitning av 

utrustning vilket minskar risk för stopp och dyra förseningar. Secoroc EDGE är ett instrument för löpande 

övervakning av borrning och kan monteras på alla typer av riggar för djuphålsborrning inom olja och gas 

eller jordvärmeborrning, där man nyttjar Atlas Copco Secorocs sänkborrhammare. Vidare har samriskbolaget 

SPC Technology efter rapportperiodens utgång fullföljt arbetet med leverans av tidigare erhålllen order från 

Atlas Copco Secoroc avsedd för den nordiska marknaden. Ordern omfattar hårdvaruenheter och tillhörande 

mjukvarulicenser. 

Efter rapportperiodens utgång har MALÅ Geoscience erhållit en order från Kazakstan avseende 

markradarutrustning avsedd för användning inom miljöskydd. Beställningen omfattar ett brett spektrum av 

markradarinstrument för mätning av miljöpåverkan i samband med större byggprojekt i Euroasien. Ordern är 

kopplad till den miljökonsekvenslagstiftning som finns i många länder och har fått ökad betydelse under 

2000-talet då internationellt välkända projekt, såsom t ex dammprojektet 3 Gorges i Kina, helt stoppats eller 

fördröjts pga att projektplaneringen inte följt miljölagar och förordningar.  

Efter rapportperiodens utgång har MALÅ Geoscience även erhållit viktig order från Finlands Geologiska 

Undersökning (FGU) som har valt ett flertal MALÅ Rough Terrain Antenna system för sina kontor i 

Kokkola, Kuopio och Rovaniemi.  MALÅ Rough Terrain Antenna system är en unik markradarkonstruktion 

och är idealisk för att genomföra undersökningar i svår terräng av endast en person. FGU gör företrädesvis 

mätningar själva och ansvarar som myndighet för att tillhandahålla finländska geologiska 

informationstjänster men genomför även nationella och internationella högvärdeprojekt. De nyinförskaffade 

markradarsystemen från MALÅ kommer att användas till prioriterade områden inom grundvattendetektering, 

torvlagerkartläggningar och berggrundskarteringar. 

  



 

Framtida utveckling 

Dotterbolaget MALÅ Geoscience hade ett mycket positivt första kvartal under 2011 men ett något sämre 

andra kvartal beroende på negativa valutakurseffekter. Pga de relativt små affärsvolymerna varierar 

försäljningen mellan kvartalen och utvecklingstrenden bör bedömas under flera kvartal. I det perspektivet ser 

återhämtningen i MALÅ Geoscience positiv ut och utsikterna goda vad avser försäljningsutvecklingen 2011 

givet att utvecklingen i världsekonomin ej försämras. Inte minst utvecklingen i Kina, som är en allt viktigare 

marknad för MALÅ Geoscience, är av betydelse. Hittills har utvecklingen i Kina under 2011 för MALÅ 

Geoscience varit stabil. MALÅ Geoscience bedöms, med sin starka marknadsposition och sitt breda 

produktsortiment, kunna gynnas när medel för investeringar i infrastruktur frigörs och i samband med 

satsningar i utvecklingsländer. En förbättrad efterfrågan på MALÅ Geosciences traditionellt starka 

marknader i väst bör vara möjlig. Sammantaget bedöms utsikterna för MALÅ Geoscience under 2011 som 

goda. 

 

Samriskbolaget SPC Technology fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt och den kommersiella fasen har 

nu inletts. Mindre än ett år efter det att bolaget avtalade med Atlas Copco Secoroc om att ta fram 

gemensamma produkter är den första produkten EDGE Secoroc Drill Monitor klar och kommersiella orders 

avseende både Nordamerika och Norden mottagna från Atlas Copco Secoroc. Under slutet av våren har 

EDGE officiellt lanserats i Nordamerika och Sverige och intresset från slutkunder ser preliminärt gott ut. 

SPC Technology uppnådde under det andra kvartalet 2011 ett positivt kassaflöde och resultat. Styrkan i 

samarbetet med Atlas Copco Secoroc, teknikplattformen och intresset från potentiella slutkunder borgar för 

en spännande fortsättning för SPC Technology. Utsikterna för SPC Technology under 2011 bedöms som 

mycket goda. 

 

Dotterbolaget Datawell Energy Services har uppnått viktiga tekniska framsteg samtidigt som många osäkra 

parametrar kvarstår. Bland de positiva aspekterna finns att bolaget nu har en serie tester genomförda med 

konsekvent förbättrade resultat dokumenterade, samt att en patentansökan nu finns inlämnad som bedöms 

kunna innebära ett gott immaterialrättsligt skydd om det slutligt godkänns. Däremot har samarbetet med det 

kanadensiska bolaget Kobold Services ej fungerat på ett tillfredställande sätt. Guideline och Kobold Services 

har kommit fram till att förutsättningar för fortsatt samarbete mellan Kobold Services och Guideline ej finns 

beroende av alltför stora olikheter i syn på hur Datawell bör utvecklas. Parternas målsättning är nu att 

upplösa samarbetet på lämpligt sätt. Efter upplösning av samarbetet med Kobold Services överväger 

Guideline att placera Datawell med teknologin för övervakning av mikroseismiska händelser i en ny struktur.  

 

Utöver befintliga affärsområden har Guideline genomfört ett förvärv av teknologibolaget ABEM Instrument 

som är verksamt inom resistivitet och seismisk visualisering. ABEM är ett internationellt välkänt varumärke 

inom sina områden och har en konkurrenskraftig produktportfölj med vissa tillämpningar med stor 

marknadspotential. Inte minst identifiering av grundvatten genom nyttjande av resistivitet bedöms ha goda 

tillväxtmöjligheter. 

 

Sammanlagt finns, trots stora utmaningar i Datawell, möjligheter att för hela Guideline-gruppen nå fram till 

tillväxt under lönsamhet under 2011. 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 

Väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar framförallt, men inte uteslutande, resultat av 

teknikutveckling och fortsatt finansiering . Detta gäller i nuläget framförallt  Guidelines dotterbolag Datawell 

Energy Services som befinner sig i ett avgörande utvecklingsskede.  Så länge tekniken ej slutligt är verifierad 

finns betydande risker.  Vidare anser Guideline att världsekonomins utvecklingen är svårbedömd och att 



 

utsikterna för marknadens utveckling vad gäller avsättning för dotterbolaget MALÅ Geosciences produkter 

och tjänster är oviss, men dock försiktigt optimistisk. Nedåtgående trender för dollarn och euro har en 

dämpande effekt på bolagets omsättning. De olika risker som finns rörande koncernens verksamhet 

diskuteras mer utförligt i årsredovisningen för 2010 som finns att hämta på Bolagets hemsida. 

Kommande rapporttillfällen 

 

Delårsrapport för perioden januari – september 2011 lämnas den 21 november 2011 

 

 

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. 
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 Koncernresultaträkning 

 

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Resultaträkningar 2011-04-01 2010-04-01 2011-01-01 2010-01-01 2010-01-01

(Belopp i tkr) 2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 19 720 20 881 35 664 33 763 62 433

Övriga rörelseintäkter 572 1 193 957 1 225 2 816

Summa intäkter 20 292 22 074 36 621 34 988 65 249

Rörelsens kostnader

Förändring i lager av färdiga produkter och 

produkter i arbete 742 -2 051 361 -1 751 -78

Råmaterial och förbrukningsmaterial -6 336 -5 245 -11 540 -10 328 -19 415

Övriga externa kostnader -4 249 -5 230 -9 719 -9 373 -20 295

Personalkostnader           -7 830 -7 742 -15 323 -14 802 -28 421

Av- och nedskrivningar materiella och immateriella 

anläggningstillgångar -661 -656 -1 322 -1 156 -2 335

Övriga rörelsekostnader 341 349 -101 -130 -1 155

Summa kostnader -17 993 -20 575 -37 644 -37 540 -71 699

 

Rörelseresultat 2 299 1 499 -1 023 -2 552 -6 450

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag1) 0 0 0 0 0

Finansiella intäkter 7 5 7 5 51

Finansiella kostnader -178 -144 -383 -335 -586

Resultat efter finansiella poster 2 128 1 360 -1 399 -2 882 -6 985

Skatt -54 50 -7 72 -125

PERIODENS RESULTAT    2 074 1 410 -1 406 -2 810 -7 110

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 2 126 1 449 -1 084 -2 727 -6 880

Innehav utan bestämmande inflytande -52 -39 -322 -83 -230

PERIODENS RESULTAT    2 074 1 410 -1 406 -2 810 -7 110

Resultat per aktie före utspädning, kr2) 0,03 0,02 -0,02 -0,05 -0,12

Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st 60 983 358 59 739 949 60 891 107 59 470 049 59 747 449

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Periodens resultat 2 074 1 410 -1 406 -2 810 -7 110

Periodens övriga totalresultat

    Omräkningsdifferenser 8 446 -297 513 -286

Övrigt totalresultat netto efter skatt 8 446 -297 513 -286

Periodens totalresultat 2 082 1 856 -1 703 -2 297 -7 396

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 2 095 1 884 -1 433 -2 228 -7 162

Innehav utan bestämmande inflytande -13 -28 -270 -69 -234

PERIODENS TOTALRESULTAT    2 082 1 856 -1 703 -2 297 -7 396

2) Hänförligt till moderbolagets aktieägare. Utspädningseffekt beräknas ej då förlusten per aktie blir lägre, se dock vidare information i 

avsnitt optionsprogram ovan samt avsnitt nyckeltal nedan.

1)Som beskrevs i delårsrapporten per den 30 september 2010 gjordes en korrigering avseende klassificering effekt ändrad ägarandel i 

Datawell Energy Services Ltd. Till skillnad mot i delårsrapporten för perioden januari-juni 2010, där effekten av ägarförändringen om 1 407 tkr 

presenterades över resultaträkningen, redovisades förändringen av moderföretagets ägarandel direkt över eget kapital i delårsrapporten för 

perioden januari-september 2010. Beskriven omklassificering innebar ej någon effekt på to talt eget kapital men påverkade finansnetto  och 

resultat efter skatt med -1 407 tkr mot tidigare rapporterat för perioden januari-juni 2010. I delårsrapporten per den 30 juni 2011 har 

jämförelsesiffror för perioden januari-juni 2010 justerats med hänsyn till ovan beskriven omklassificering.



 

Koncernbalansräkningar 
 

 
 
 

Förändringar i eget kapital för koncernen 
 

 
 

 

Balansräkningar

(Belopp i tkr) 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Tillgångar

Goodw ill 46 970 45 488 46 970

Övriga Immateriella anläggningsillgångar 25 108 22 973 24 531

Materiella anläggningstillgångar 10 241 7 174 10 231

Uppskjutna skattefordringar 827 848 833

Varulager mm 16 942 14 994 16 110

Kortfristiga fordringar    13 252 19 631 14 626

Kassa och Bank 16 280 20 166 16 880

Summa tillgångar 129 620 131 274 130 181

Eget kapital och skulder

Eget kapital 105 256 110 757 107 023

Långfristiga skulder - räntebärande1) 9 377 6 946 10 217

Kortfristiga skulder - räntebärande1) 1 414 2 330 1 622

Kortfristiga skulder, ej räntebärande 13 573 11 241 11 319

Summa eget kapital och skulder 129 620 131 274 130 181

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

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Förändring av eget kapital 2011-04-01 2010-04-01 2011-01-01 2010-01-01 2010-01-01

(Belopp i tkr) 2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Ingående balans 103 238 108 901 107 023 111 123 111 123

Nyemissioner 0 1 000 1 500 1 600 2 860

Nyemissionskostnader - - - - -

Tillskott samägt bolag 0 -1 000 -1 500 -1 600 -1 600

Tillskott innehavare utan bestämmande inflytande -65 - -65 1 931 1 931

Erhållna optionspremier - - - - 105

Utdelning 0 - 0 - -

Periodens totalresultat 2 082 1 856 -1 703 -2 297 -7 396

Utgående balans 105 256 110 757 105 256 110 757 107 023

Varav hänförligt till innehavare utan 

bestämmande inflytande -234 240 -234 240 75



 

Kassaflödesanalys för koncernen 
 

 
 

Segmentsrapportering 
 

 

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

Kassaflödesanalyser 2011-04-01 2010-04-01 2011-01-01 2010-01-01 2010-01-01

(Belopp i tkr) 2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 4 032 2 016 949 -1 726 -6 297

Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital 1 153 -5 790 1 501 -6 244 -1 425

Kassaflödet från den löpande verksamheten 5 185 -3 774 2 450 -7 970 -7 722

Kassaflödet från investeringsverksamheten -607 -3 645 -1 922 -5 649 -11 639

Kassaflödet från f inansieringsverksamheten   -420 -582 -1 049 -692 1 976

Periodens kassaflöde   4 158 -8 001 -521 -14 311 -17 385

Likvida medel vid periodens början 12 108 28 088 16 880 34 337 34 337

Kursdifferens i likvida medel 14 79 -79 140 -72

Likvida medel vid periodens slut 16 280 20 166 16 280 20 166 16 880

Förändring i periodens kassaflöde 4 158 -8 001 -521 -14 311 -17 385

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

2011-04-01 2010-04-01 2011-01-01 2010-01-01 2010-01-01

Intäkter (tkr)   1) 2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Mikroseismik 204 - 672 - 338

Markradar 18 346 22 074 34 207 34 988 64 441

Borrsystem 1 742 - 1 742 - 470

Ofördelat - - - - -

Koncernen 20 292 22 074 36 621 34 988 65 249

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

2011-04-01 2010-04-01 2011-01-01 2010-01-01 2010-01-01

Lönsamhetsmått (tkr) 2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

EBITDA för:

Mikroseismik -903 -1 368 -2 165 -3 081 -6 338

Markradar 4 691 5 542 5 425 3 963 6 345

Borrsystem 408 -663 -200 -663 -1 811

Summa EBITDA för 

rapporterbara segment 4 196 3 511 3 060 219 -1 803

Ofördelade koncernomkostn. -1 235 -1 356 -2 761 -1 615 -2 312

Avskrivningar -662 -656 -1 322 -1 156 -2 335

Finansnetto -171 -139 -376 -330 -535

Koncernens resultat 

före skatt 2 128 1 360 -1 399 -2 882 -6 985

Tillgångar (tkr) 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Mikroseismik 22 580 31 840 28 176

Markradar 101 502 96 318 100 265

Borrsystem 4 586 1 425 720

Ofördelat 952 1 691 1 020

Koncernens tillgångar 129 620 131 274 130 181

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

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

AB som tidigare ingick i segmentet "M ikroseismik"



 

Nyckeltal för koncernen 

 
  

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

 2011-04-01 2010-04-01 2011-01-01 2010-01-01 2010-01-01

2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Marginaler

Summa rörelsens intäkter, tkr 20 292 22 074 36 621 34 988 65 249

Rörelsemarginal % 11,33% 6,79% neg neg neg

Vinstmarginal % 10,49% 6,16% neg neg neg

 

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital % 0,57% 0,40% neg neg neg

Avkastning på sysselsatt kapital % 0,50% 0,31% neg neg neg

Avkastning på Eget Kapital % 0,50% 0,32% neg neg neg

 

Kapitalstruktur

Operativt kapital, tkr 99 767 99 019 99 767 99 019 101 149

Sysselsatt kapital, tkr 116 047 120 033 116 047 120 033 118 862

Eget Kapital, tkr 105 256 110 757 105 256 110 757 107 023

Balansomslutning, tkr 129 620 131 274 129 620 131 274 130 181

Räntebärande skuld, tkr 10 791 9 276 10 791 9 276 11 839

Skuldsättningsgrad, ggr 0,10 0,08 0,10 0,08 0,11

Räntetäckningsgrad, ggr 12,96 10,44 neg neg neg

Andel riskbärande kapital, % 81% 84% 81% 84% 82%

Soliditet, % 81% 84% 81% 84% 82%

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar, tkr 540 1 187 1 331 2 905 5 085

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar, tkr 67 98 591 384 3 956

Medarbetare

Antal anställda vid periodens slut, st 46 46 46 45 46

Data per aktie

Antal aktier vid periodens slut, st 60 983 358 60 024 849 60 983 358 60 024 849 60 429 853

Antal utestående aktier efter utspädning, st 1) 61 388 358 60 024 849 61 388 358 60 024 849 60 834 853

Genomsnittligt antal aktier, st 60 983 358 59 739 949 60 891 107 59 470 049 59 747 449

Resultat per aktie, kr     1) 0,03 0,02 -0,02 -0,05 -0,12

Eget kapital per aktie, kr2) 1,72 1,84 1,72 1,84 1,77

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr2) 1,71 1,84 1,71 1,84 1,76

Kurs per aktie, kr 1,77 1,87 1,77 1,87 2,59

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

Totalt aktiekapital, kr 6 098 336 6 002 485 6 098 336 6 002 485 6 042 985

2) Hänförligt till moderbolagets aktieägare

1) Utspädning avser 405 000 (0) st teckningsoptioner med rätt att teckna en aktie per option under perioden 1 - 30 september 2011, se vidare 

information under avsnitt optionsprogram ovan.



 

Moderbolagets resultaträkning 
 
 

 

 
 
Moderbolagets balansräkning 
 
 

 

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån

2011-04-01 2010-04-01 2011-01-01 2010-01-01 2010-01-01

(Belopp i tkr) 2011-06-30 2010-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 804 600 1 449 1 200 3 276

Övriga rörelseintäkter - - - - -

Summa intäkter 804 600 1 449 1 200 3 276

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -1 292 -1 486 -2 745 -2 393 -3 710

Personalkostnader -747 -1 071 -1 466 -1 623 -3 401

Summa kostnader -2 039 -2 557 -4 211 -4 016 -7 111

 

Rörelseresultat -1 234 -1 957 -2 761 -2 816 -3 835

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag - - - - -

Finansiella intäkter - - - - 43

Finansiella kostnader 0 -3 -2 -12 -15

Resultat efter finansiella poster -1 234 -1 960 -2 763 -2 828 -3 807

Skatt - - - - 860

PERIODENS RESULTAT 1) -1 234 -1 960 -2 763 -2 828 -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) 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31

Tillgångar

Aktier i dotterbolag 91 741 90 259 91 741

Uppskjutna skattefordringar 1 055 1 055 1 055

Kortfristiga fordringar    40 642 30 177 37 435

Kassa och Bank 838 10 337 5 487

Summa tillgångar 134 276 131 828 135 718

Eget kapital och skulder

Eget kapital 133 018 130 625 134 281

Avsättningar - - -

Långfristiga skulder - räntebärande1) - - -

Kortfristiga skulder - räntebärande1) - - -

Kortfristiga skulder   1 258 1 203 1 437

Summa eget kapital och skulder 134 276 131 828 135 718

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.


