
Bokslutskommuniké 2013

Metria hjälper MSB och Räddningstjänsten  
att hantera översvämningar.

Oktober–december  (mnkr) 2013 2012
Nettoomsättning 111,4 116,1

Periodens rörelseresultat (EBITA) -21,1 6,5

Periodens rörelseresultat (EBIT)                   -23,3 4,3

Periodens resultat efter skatt -18,5 2,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,2 9,7

Januari–december (mnkr) 2013 2012
Nettoomsättning 431,4 471,6

Periodens rörelseresultat (EBITA) -19,0 21,7

Periodens rörelseresultat (EBIT)                   -27,7 13,0

Periodens resultat efter skatt -19,6 7,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,1 16,1
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Metria
En kartlagd historia

Metria är ett helägt statligt bolag som bedriver 

konsult- och produktverksamhet inom geografisk 

information, fastighetsinformation och geografisk 

informationsteknik. Metria är länken mellan  

kartan och verkligheten.

Vi mäter, bearbetar och analyserar geografiska 

data och fastighetsinformation. Genom smarta  

lösningar vidareutvecklar och effektiviserar vi  

kundens verksamhet.

Våra kunder

Våra kunder finns i de flesta av samhällets sektorer, 

såsom bank & finans, infrastruktur, skog, försvar, 

kommunal och övrig offentlig förvaltning. Exempel 

på stora kunder är Försvarsmakten, Naturvårds-

verket, Skatteverket, Södra Skogsägarna,  

Swedbank, Skogsstyrelsen, Trafik verket och Eniro.

Vår kompetens

Metria har cirka 300 medarbetare. Hos oss finns 

en rad experter inom geodata, geodesi, kartografi, 

fjärranalys och gis-utveckling. Metria har kontor 

på ett 30-tal orter i landet, från Kiruna i norr till 

Malmö i söder.  

Våra tjänster

All vår verksamhet har sin grund i geografi och den 

information som går att knyta till ett geografiskt 

läge. Kunderbjudandet vilar på tre ben:

Plan- och mättjänster
Vi utför mätning som ligger till grund för projekterings-

underlag, grundkartor, primärkartor och nybyggnads-

kartor. Vi mäter också för etablering av stomnät såsom 

bruks- och anslutningsnät.

Produkter i form av kartor,  
bilder och fastighetsinformation
Vi ger våra kunder enkel tillgång till kvalitetssäkrad 

geografisk information via kart- och fastighetstjäns-

ter eller som dataleveranser. Våra kunder får också 

hjälp att hitta rätt data och att använda dem smart i 

sin verksamhet.

Konsulttjänster inom analys  
och geografiska it-system
Med hjälp av olika typer av analyser tar vi fram 

beslutsunderlag till våra kunder. Vi utvecklar också 

applikationer, system och tjänster inom geografisk 

it och erbjuder förvaltning och drift av olika typer 

av geografiska it-system, och av verksamhetsdata.
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* Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden 1 920 timmar. Historisk data har omräknats.

Nyckeltal

2013 2012 2013 2012
mnkr okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec

Nettoomsättning 111,4 116,1 431,4 471,6

Rörelseresultat (EBITA) -21,1 6,5 -19,0 21,7

Rörelsemarginal, % (EBITA) -18,9 5,6 -4,4 4,6

Rörelseresultat (EBIT) -23,3 4,3 -27,7 13,0

Rörelsemarginal, % (EBIT) -20,9 3,7 -6,4 2,8

Resultat före skatt -23,3 3,1 -24,6 10,6

Resultat efter skatt -18,5 2,3 -19,6 7,1

Avkastning eget kapital, % -19,3 2,2 -20,4 7,0

Avkastning sysselsatt kapital, % -23,9 4,2 -28,1 12,9

Soliditet, % 42,6 47,0 42,6 47,0

Kassaflöde från löpande verksamhet 0,2 9,7 0,1 16,1

Investeringar 2,5 2,1 6,0 8,2

Medelantal anställda* 295 304 301 318

Resultat per aktie -0,89 0,11 -0,94 0,34

Nettoskuld -7,4 -13,3 -7,4 -13,3

Definitioner
Avkastning eget kapital 

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt  

eget kapital.

Avkastning sysselsatt kapital

Rörelseresultat (ebit) plus finansiella intäkter  

i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat (ebita respektive ebit) i procent  

av nettoomsättningen

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen  

på balansdagen.

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minus icke räntebärande 

skulder.

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebärande 

tillgångar och likvida medel. 

EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar av goodwill. 

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.
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VD har ordet

Under årets fjärde kvartal har vi vidtagit omfattande åtgärder som ett led i att ta Metria 
in i framtiden. Åtgärdsprogrammet som genomförts under november och december 
uppbär en kostnad motsvarande nära 23 miljoner och syftar till att minska företagets 
fasta kostnader. Det operativa rörelseresultatet har förbättrats sedan tidigare kvartal, 
och beror framförallt på den förbättrade debiteringsgraden. Kundundersökningar visar 
att andelen kunder som är positiva till Metria har ökat.       

Ökad debiteringsgrad 
Affärsmässigt ser vi effekter av vårt försäljnings-

arbete genom en ökad debiteringsgrad under kvar-

talet. Ett antal stora affärer har tecknats. Fortum 

fortsätter att anlita Metria för vidareutveckling av 

sitt verksamhetssystem och Trafikverket ger oss 

fortsatt förtroende. seb har tagit hjälp av Metria  

i övergången från stordatormiljö till modern webb-

teknik och till Södra Skogsägarna har vi tagit deras 

gis-plattform steget vidare. 

Det operativa rörelseresultatet (ebita), ex klu-

sive åtgärdsprogrammet, för perioden oktober till 

december uppgår till +1,7 mnkr. 

Vi avslutar ett 
intensivt kvartal 

Från sex till tre affärsenheter
Åtgärdsprogrammet har konkret inneburit ett  

antal förändringar, en omorganisation där vi har 

gått från sex till tre affärsenheter, en minskning  

av personalstyrkan med drygt tio procent och 

omförhandling av kundavtal och personalförmåner.  

Vi har även genomfört omflyttningar och minskat 

antalet kontor för att få bättre lämpade lokaler  

och en minskad kostnadsmassa. 

Omorganisationen har medfört att vi skurit  

ned på overheadkostnader genom att minska på 

antalet chefer och personer i stabsfunktioner. Det 

stimulerar även till mer samarbete, när det finns  
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en tydligare ansvarsfördelning mellan de tre affärs-

områdena. 

Det har funnits en stor respekt och acceptans 

inom organisationen för det genomförda åtgärds-

programmet.

Fokus på affärer 
Vi fortsätter att lyssna in användarbehov och 

utveckla för att göra kartan tillgänglig för fler.  

Det finns ett tydligt önskemål från kunderna  

att vi ska erbjuda fler tjänster. Det visar den om-

fattande kundundersökning som nyligen genom-

förts. Våra kunder är nöjda med de tjänster och 

kompetens vi erbjuder, men de vill ha ett större 

utbud och ökad kundnärhet. 

Genom de förändringar som slutförts under 

2013 ser vi att det skapats ett bättre utrymme för 

lönsamhet framöver. Vi fortsätter arbetet under 

2014 med ännu större fokus på försäljning och  

affärer.  

 

Karin Annerwall Parö

VD

Karin Annerwall Parö
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Ekonomisk översikt 
Oktober–december 2013

Nettoomsättning och resultat 
Bolagets nettoomsättning för fjärde kvartalet 

uppgick till mnkr 111,4 (116,1). Rörelseresultatet 

(ebita) uppgick till -21,1 mnkr (6,5) vilket  

mot svarar en rörelsemarginal (ebita) om  

-18,9 procent (5,6). 

Under kvartalet har ett åtgärdsprogram genom-

förts som har belastat resultatet med kostnader 

uppgående till 22,8 mnkr. Rörelseresultat (ebita) 

exklusive åtgärdsprogram uppgår till +1,7 mnkr för 

det fjärde kvartalet 2013. 

Debiteringsgraden har förbättrats under kvarta-

let, både i jämförelse med föregående kvartal under 

året samt mot motsvarande kvartal föregående år. 

Resultatet efter skatt uppgick till -18,5 mnkr (+2,3). 

Investeringar
Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna till 

2,5 mnkr (2,1) och bestod i huvudsak av mätutrust-

ning, fordon och dataservrar.

Kassaflöde
Kassaflödet under det fjärde kvartalet uppgick till 

-2,3 mnkr (8,6). Den löpande verksamheten har bi-

dragit med 0,2 mnkr (9,7) och investeringsverksam-

heten har belastat kassaflödet med -2,5 mnkr (-1,1).

Medarbetare
Medelantalet anställda under det fjärde kvartalet 

uppgår till 295 (304). Under kvartalet har tio personer 

slutat sin anställning och två personer har anställts.
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Januari–december 2013

Kassaflöde
Kassaflödet under perioden uppgick till -5,9 mnkr 

(8,9). Den löpande verksamheten har bidragit med 

0,1 mnkr (16,1). Investeringsverksamheten har 

belastat kassaflödet med -6,0 mnkr (-7,2). Givet den 

negativa utvecklingen av resultat och kassaflöde, 

följer bolaget likviditeten noga.

Medarbetare
Medelantalet anställda under perioden uppgår till 

301 (318). Under perioden har 29 personer slutat 

sin anställning och 19 personer har anställts.

Likviditet och finansiell ställning
Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av 

fjärde kvartalet till 86,2 mnkr och soliditeten 

till 42,6 procent. Med anledning av den negativa 

resultatutvecklingen samt det genomförda åtgärds-

programmet, och dess negativa effekter på kassa-

flödet, följer bolaget likviditetsutvecklingen noga 

baserat på veckovisa likviditetsprognoser med utfall 

och prognos som grund. Bolaget har en outnyttjad 

checkräkningskredit om 30 mnkr.

Nettoomsättning och resultat 
Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 

431,4 mnkr (471,6), en minskning med 40,2 mnkr. 

Tappet i omsättning, i jämförelse med föregående 

år, kan främst hänföras till det första kvartalet då 

skillnaderna i omsättning uppgick till 37 mnkr. Den 

ihållande vintern under kvartal 1 är en förklaring. 

Minskade uppdrag inom myndighetssektorn  

beroende på att bolaget nu är konkurrensutsatt,  

är en annan.

Rörelseresultatet (ebita) uppgick till -19,0 mnkr 

(21,7) vilket motsvarar en rörelsemarginal (ebita) 

om -4,4 procent (4,6). Resultatet har påverkats 

kraftigt av det åtgärdsprogram som har pågått under 

det sista kvartalet under året. Kostnader för åtgärds-

programmet uppgår till 22,8 mnkr. Det innebär att 

rörelse resultat (ebita) exklusive åtgärdsprogram 

uppgår till +3,8 mnkr för helåret 2013.

Kostnader av engångskaraktär utöver åtgärds-

programmet uppgår till 3,4 mnkr och har uppstått 

under perioden januari till och med september. 

Investeringar
Under perioden uppgick investeringarna till total 

6,0 mnkr (8,2) och bestod i huvudsak av mätutrust-

ning, dataservrar, möbler och fordon.
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Risker och  
osäkerhetsfaktorer

De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms 

vara försäljning, omvärldsrisker och projektrisker.

Projektrisker består i handhavandet av projekten, 

förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitets-

mässigt och enligt tidplan. Riskhanteringen i projekt-

verksamheten har förbättrats genom införandet av en 

gemensam projektstyrningsmodell.

Givet vad vi ser nu med en mindre omsättning än 

föregående år är vår utmaning att höja debiterings-

graden. En gemensam försäljningsprocess infördes 

under föregående år, med syftet att bland annat 

minimera riskerna förknippade med försäljnings-

verksamheten.

Omvärldsrisker i form av konjunkturnedgång ger 

ofta en förändring i efterfrågan. Metria strävar efter 

att bredda kundbasen för att med detta parera för 

eventuell konjunkturpåverkan.

Det sker också förändringar i branschen.  

Kundernas köpbeteende ändras och utvecklingen 

kring öppna data påverkar leverantörer och kunder.

Händelser  
efter balansdagen

Några väsentliga händelser efter periodens utgång 

finns inte att rapportera.
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2013 2012 2013 2012
Belopp i mnkr okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 111,4 116,1 431,4 471,6

Övriga rörelseintäkter 2,2 3,2 4,7 3,5

Summa rörelsens intäkter 113,6 119,3 436,1 475,1

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -39,7 -38,2 -166,8 -182,3

Övriga externa kostnader -30,3 -20,6 -80,2 -70,1

Personalkostnader -62,9 -52,2 -201,0 -193,9

Avskrivningar av materiella tillgångar -1,8 -1,8 -7,1 -7,1

Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,2 -2,2 -8,7 -8,7

Summa rörelsens kostnader -136,9 -115,0 -463,8 -462,1

Rörelseresultat -23,3 4,3 -27,7 13,0

Finansiella poster

Ränteintäkter 0,0 0,2 0,3 0,4

Räntekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansnetto 0,0 0,2 0,3 0,4

Resultat efter finansiella poster -23,3 4,5 -27,4 13,4

Bokslutsdispositioner 0,0 -1,4 2,8 -2,8

Skatt på periodens resultat 4,8 -0,8 5,0 -3,5

Periodens resultat -18,5 2,3 -19,6 7,1

Resultaträkning

Rapport över totalresultatet
Metria AB har inga poster som redovisas inom övrigt totalresultat, varför totalresultatet 
överensstämmer med periodens resultat redovisat i resultaträkningen ovan.
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Belopp i mnkr 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 63,3 72,0

63,3 72,0

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,1 5,5

Inventarier, verktyg och installationer 9,0 10,7

15,1 16,2

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 5,0 0,0

Andra långfristiga fordringar 1,3 0,0

6,3 0,0

Summa anläggningstillgångar 84,7  88,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 7,8 7,3

Kundfordringar 83,6 96,7

Övriga kortfristiga fordringar 5,3 2,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13,6 16,7

Summa kortfristiga fordringar 110,3 123,6

Kassa och bank 7,4 13,3

Summa omsättningstillgångar 117,7 136,9

SUMMA TILLGÅNGAR 202,4 225,1

Balansräkning 
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Belopp i mnkr 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (20 754 562 aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8 20,8

Överkursfond 82,6 82,6

Balanserat resultat 2,4 -4,7

Periodens resultat -19,6 7,1

Summa eget kapital 86,2 105,8

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 0,0 2,4

Överavskrivningar 0,0 0,4

Summa obeskattade reserver 0,0 2,8

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 1,7 0,3

Summa avsättningar 1,7 0,3

Kortfristiga skulder

Icke räntebärande skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 18,6 20,4

Leverantörsskulder 24,1 39,8

Övriga skulder 14,6 17,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 57,2 38,7

Summa kortfristiga skulder 114,5 116,2

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 202,4 225,1

Ställda panter

Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse 1,3 -

Balansräkning, fortsättning
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Förändringar i eget kapital

Belopp i mnkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Aktie kapital Överkurs-
fond

Övrigt 
fritt eget 

kapital

Totalt 
kapital

2012

Eget kapital vid årets ingång 20,8 82,6 -4,7 98,7

Periodens resultat jan–mar - - 4,7 4,7

Periodens resultat apr–jun - - 0,7 0,7

Periodens resultat jul–sep - - -0,6 -0,6

Periodens resultat okt–dec - - 2,3 2,3

Utgående eget kapital 2012-12-31 20,8 82,6 2,4 105,8

2013

Eget kapital vid årets ingång 20,8 82,6 2,4 105,8

Periodens resultat jan–mar - - -1,6 -1,6

Periodens resultat apr–jun - - -3,5 -3,5

Periodens resultat jul–sep - - 4,0 4,0

Periodens resultat okt–dec - - -18,5 -18,5

Utgående eget kapital 2013-12-31 20,8 82,6 -17,2 86,2
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Kassaflödesanalys

2013 2012 2013 2012
Belopp i mnkr okt–dec okt–dec jan–dec jan–dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -23,3 4,5 -27,4 13,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 4,0 4,0 15,8 15,8

Avsättningar - -0,1 - -0,6

Reavinster 0,0 -0,8 0,0 -0,8

Betald skatt -0,8 -0,8 -3,1 -2,8

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-20,1 6,8 -14,7 25,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 10,2 14,8 -2,2 -9,0

Ökning(-)/Minskning(+) av övriga  rörelsefordringar -2,6 -25,0 16,9 11,4

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 12,7 13,1 0,1 -11,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 0,2 9,7 0,1 16,1

Investeringsverksamheten

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,0 1,0 0,0 1,0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2,5 -2,1 -6,0 -8,2

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,5 -1,1 -6,0 -7,2

Periodens kassaflöde -2,3 8,6 -5,9 8,9

Likvida medel vid periodens början 9,7 4,7 13,3 4,4

Likvida medel vid periodens slut 7,4 13,3 7,4 13,3
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Gävle den 12 februari 2014

Christina Rogestam 
Ordförande

Katarina Axelsson Gunvor Engström
Ledamot Ledamot

Ann-Charlotte Jarleryd Patrik Jönsson
Ledamot Ledamot

Peter Ljung Anders Ågren
Ledamot Ledamot
 

Per-Åke Jureskog Erik Nilsson
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Karin Annerwall Parö
Verkställande direktör

Redovisnings- och värderingsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen (årl) samt uttalanden från 

Rådet för finansiell rapportering. I övrigt hänvisas 

till årsredovisningen för 2012. 

Redovisnings- och värderingsprinciper är  

oförändrade i jämförelse med dem som tillämpades 

i årsredovisningen 2012.

Styrelsen och verkställande direktören intygar 

härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande 

översikt av bolagets verksamhet, ställning och  

resultat samt beskriver väsentliga risker och osäker-

hetsfaktorer som bolaget står inför.
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Kalendarium
Årsredovisning 2013 2014-03-19
Årsstämma 2014-04-29
Delårsrapport Q1 2014-04-30
Delårsrapport Q2 2014-08-14
Delårsrapport Q3 2014-10-29 

Kontaktpersoner
Frågor besvaras av:
Verkställande direktör Karin Annerwall Parö
Ekonomichef Helena Hedlund
Telefon 010-121 80 00

Metrias finansiella rapporter publiceras på  
Metrias webbplats: www.metria.se

Kommande finansiella rapporter 


