
April–juni (mnkr) 2013 2012
Nett oomsätt ning 110,7 109,2

Periodens rörelseresultat -3,6 0,8

Periodens resultat eft er skatt -3,5 0,7

Kassafl ödet från den löpande verksamheten -14,2 7,3

Januari–juni (mnkr) 2013 2012
Nett oomsätt ning 226,0 261,4

Periodens rörelseresultat -5,3 7,2

Periodens resultat eft er skatt -5,1 5,5

Kassafl ödet från den löpande verksamheten -1,5 27,4

METRIA AB org.nr 556799-2242

Kvartalsrapport
Höjdmodell över Kvitt ens avfallsanläggning framtagen 

med hjälp av vårt obemannade fl ygplan (UAS)
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Metria
En kartlagd historia

Metria är ett helägt statligt bolag som bedriver 

konsult- och produktverksamhet inom geografi sk 

information, fastighetsinformation och geografi sk 

informationsteknik. Metria är länken mellan kar-

tan och verkligheten.

Vi mäter, bearbetar och analyserar geografi ska 

data och fastighetsinformation. Genom smarta lös-

ningar vidareutvecklar och effektiviserar vi kundens 

verksamhet.

Våra kunder

Våra kunder fi nns i de fl esta av samhällets sektorer, 

såsom bank & fi nans, infrastruktur, skog, försvar, 

kommunal och övrig offentlig förvaltning. Exempel 

på stora kunder är Försvarsmakten, Naturvårds-

verket, Skatteverket, Södra skog, Swedbank, 

Skogsstyrelsen, Trafi k verket och Eniro.

Vår kompetens

Metria har cirka 300 medarbetare. Hos oss fi nns 

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 geografi skt 

läge. Kunderbjudandet vilar på tre ben:

Plan- och mätt jänster
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 

geografi sk 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.

Konsultt jänster inom analys 
och geografi ska it-system
Med hjälp av olika typer av analyser tar vi fram 

beslutsunderlag till våra kunder. Vi utvecklar också 

applikationer, system och tjänster inom geografi sk it 

och erbjuder förvaltning och drift av olika typer av 

geografi ska it-system, och av verksamhetsdata.
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* Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11.

Kvartalsrapport april–juni 2013

2013 2012 2013 2012 2012
mnkr apr–jun apr–jun jan–jun jan–jun jan–dec

Nett oomsätt ning 110,7 109,2 226,0 261,4 471,6

Rörelseresultat -3,6 0,8 -5,3 7,2 13,0

Rörelsemarginal, % -3,3 0,7 -2,3 2,8 2,8

Resultat före skatt -3,5 1,0 -5,1 7,4 13,4

Resultat eft er skatt -3,5 0,7 -5,1 5,5 7,1

Avkastning eget kapital, % -3,4 0,7 -5,0 5,2 7,0

Avkastning sysselsatt  kapital, % -3,5 0,9 -5,1 7,2 12,9

Soliditet, % 48,1 45,6 48,1 45,6 47,0

Kassafl öde från löpande verksamhet -14,2 7,3 -1,5 27,4 16,1

Investeringar 1,7 2,0 3,2 5,6 8,2

Medelantal anställda* 296 324 298 325 305

Resultat per aktie -0,17 0,04 -0,25 0,27 0,34

Nett oskuld -8,6 -26,2 -8,6 -26,2 -13,3

Defi nitioner
Avkastning eget kapital 

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget 

kapital.

Avkastning sysselsatt  kapital

Rörelseresultat plus fi nansiella intäkter i procent av 

genomsnittligt sysselsatt kapital.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen på 

balansdagen.

Sysselsatt  kapital

Balansomslutningen minus icke räntebärande 

skulder.

Nett oskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebärande 

tillgångar och likvida medel. 

Nyckeltal
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VD har ordet

Resultatet för andra kvartalet 2013 är fortsatt  negativt med -3,5 mnkr. Ekonomin är under 
perioden fortsatt  påverkad av den långa och bistra vintern 2013, då vår mätverksamhet 
drabbades särskilt hårt. Samtidigt får vi hålla i minnet att  Metria är ett  relativt nystartat 
bolag och vår verksamhet har långa säljcykler, vilket vi ser resultatet av just nu. Där vi 
befi nner oss idag, på gränsen mellan andra och tredje kvartalet börjar vi ändå att  
skönja en uppåtgående debiteringsgrad. Det är viktigt att  vi under kommande månader 
fortsätt er den trenden.  

Vi ser nu att affärerna i jämförelse med tidigare år 

är jämnare utspridda över året. Merförsäljning är 

nyckeln för att vända röda siffror till svarta, och det 

som vi arbetar allra hårdast med för tillfället. Nu 

gäller det inte endast att få nöjda kunder, de ska även 

känna till vårt helhetserbjudande och vi ska se en 

ökad försäljning inom alla områden. 

Parallellt med detta ser vi även över kostnads-

strukturen. Under kvartalet har vi tagit en extra-

ordinär kostnad om en miljon kronor avseende 

uppsägning i Umeå och har också fl yttat till 

billigare lokaler bland annat i Stockholm och Malmö.

Säljfokus  
Under våren har vi identifi erat våra viktigaste 

kunder, och de segment där vi ser potential till 

Merförsäljning 
är nyckelordet    

merförsäljning. Nu råder fullt fokus på att öka sälj-

insatserna. Fler bidrar till att skapa ökade affärer.

Ökad konkurrens skapar nya möjligheter  
Genom Metrias bolagisering har vi blivit kon-

kurrens utsatta i ett helt annat avseende än när vi 

fortfarande var en division under Lantmäteriet. 

Det är bra med konkurrens. Vi förbättrar oss på 

upphandlingssidan, stärker den interna kulturen 

och arbetar med kundrelationer och kundkontakter 

på ett effektivare sätt. Vår ambition är också att 

öka andelen kunder på den privata marknaden. 

Användare driver teknikutveckling
I april arrangerade Metria ett styrelseseminarium 
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med inbjudna talare från branschen. Framtids-

visionen visar att molnbaserade tjänster blir allt 

vanligare och att teknikutvecklingen som tidigare 

drevs av bolagen själva, nu snarare tenderar att 

drivas av slutanvändare med ökande krav. Det har 

med samhällsutvecklingen i stort att göra, kartan 

får större betydelse även i branscher där den 

tidigare inte varit viktig.   

Eft erfrågade kartt jänster    
Efterfrågan på våra kart- och fastighetstjänster är 

fortsatt stabil. Under kvartalet har nya avtal inom 

produktområdet till exempel slutits med Vattenfall, 

Fortum, Svenska kyrkan, Skinnskattebergs 

kommun och Västsvensk tidningsdistribution.    

Fler möten i fl er kanaler 
Vi deltar på en rad seminarier och konferenser 

för att möta våra kunder och samarbetspartners. 

I slutet av juni föreläste vår expert inom Spatial data 

infrastruktur (SDI) på Inspirekonferens 2013 som 

arrangerades av European Commission, denna gång 

i Florens, Italien. Vi fortsätter också att utveckla 

våra kommunikationskanaler. Vi har ökat trafi ken 

till metria.se med 30 procent första kvartalet 2013, 

jämfört med kvartal fyra 2012. Metria deltar också 

aktivt i diskussionen på Twitter. Vi är starka i vår 

övertygelse om att kundkommunikationen måste 

vara enkel och lättillgänglig. Vi ska inte berätta 

om tekniken utan snarare vad tekniken kan hjälpa 

till att uppnå. 

Karin Annerwall Parö

VD

Karin Annerwall Parö
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Ekonomisk översikt 
April–juni 2013

Nett oomsätt ning och resultat 
Bolagets nettoomsättning för andra kvartalet 

uppgick till 110,7 mnkr (109,2). Rörelseresultatet 

uppgick till -3,6 mnkr (0,8) vilket motsvarar en 

rörelsemarginal om -3,3% (0,7%). Totala intäkter 

för perioden april–juni 2013 uppgår till 111,7 mnkr, 

vilket är en ökning med 2,3 mnkr i jämförelse med 

samma period föregående år. 

Debiteringsgraden har under kvartal 2 för-

bättrats i jämförelse med kvartal 1, år 2013. 

Däremot är debiteringsgraden betydligt lägre i jäm-

förelse med samma kvartal under föregående år.

Resultatet efter skatt uppgick till -3,5 mnkr (0,7).

Investeringar
Under det andra kvartalet uppgick investeringarna 

till total 1,7 mnkr och bestod i huvudsak av mät-

utrustning, dataservrar, möbler och bilar.

Kassafl öde
Kassafl ödet under det andra kvartalet uppgick till 

-15,9 (5,3). Den löpande verksamheten har belastat 

med -14,2 mnkr (7,3) främst hänförligt det nega-

tiva resultatet och till högre rörelsefordringar vid 

utgången av det andra kvartalet. Givet den negativa 

utvecklingen av resultat och kassafl öde, följer bola-

get likviditeten noga. Investeringsverksamheten har 

belastat kassafl ödet med -1,7 mnkr (-2,0).

Medarbetare
Medantalet anställda under det andra kvartalet 

uppgår till 296 (324). Under kvartalet har åtta 

personer slutat sin anställning hos bolaget och 

fyra personer har nyanställts.

Nett oomsätt ning och resultat 
Bolagets nettoomsättning för det första halvåret 

uppgick till 226 mnkr (261,4). Rörelseresultatet 

uppgick till -5,3 mnkr (7,2) vilket motsvarar en 

rörelsemarginal om -2,3% (2,8%). Rörelseresulta-

tet visar på en kraftig försämring i förhållande till 

samma period föregående år, och beror till största 

del på lägre omsättning. 

Totala intäkter för perioden januari–juni 2013 

uppgår till 227,1 mnkr, vilket är en minskning med 

34,9 mnkr i jämförelse med samma period före-

gående år. De totala rörelsekostnaderna under det 

första halvåret 2013 uppgår till 232,4 mnkr. Det är 

en minskning med drygt 22 mnkr i jämförelse med 

samma period föregående år. 

Flera åtgärder pågår som syftar till att förbättra 

resultatet. Åtgärderna knyts till satsningar på ökad 

försäljning och ytterligare översyn av kostnaderna. 

Resultatet efter skatt uppgick till -5,1 mnkr 

(5,5). 

Investeringar
Under det första halvåret uppgick investeringarna 

till total 3,2 mnkr (5,6) och bestod i huvudsak av 

mätutrustning, dataservrar, möbler och bilar.

Kassafl öde
Kassafl ödet under det första halvåret uppgick till 

-4,7 mnkr (21,8). Den löpande verksamheten har 

belastat med -1,5 mnkr (27,4) och investeringsverk-

samheten har belastat kassafl ödet med -3,2 mnkr 

(-5,6).

Januari–juni  2013
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Risker och 
osäkerhetsfaktorer
De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara 

omvärldsrisker och projektrisker. 

Projektrisker består i handhavandet av projekten, 

förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt 

och enligt tidplan. Riskhanteringen i projektverksam heten 

har förbättrats genom införandet av en gemensam projekt-

styrningsmodell. Givet vad vi ser nu med en mindre omsätt-

ning än föregående år är vår utmaning att höja debiterings-

graden. En gemensam försäljningsprocess in fördes under 

föregående år, med syftet att bland annat mini mera riskerna 

förknippade med försäljningsverksamheten.

Omvärldsrisker i form av konjunkturnedgång ger ofta 

en förändring i efterfrågan. Metria strävar efter att bredda 

kundbasen för att med detta parera för eventuell konjunk-

turpåverkan.

Det sker också förändringar i branschen. Kundernas 

köpbeteende ändras och utvecklingen kring öppna data 

påverkar leverantörer och kunder.

Händelser eft er 
balansdagen
Några väsentliga händelser efter periodens utgång fi nns inte 

att rapportera.

 Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovis-

ningslagen (ÅRL) samt uttalanden från Rådet för fi nansiell 

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 kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som bolagets står inför.

Januari–juni  2013 , forts.

Medarbetare
Medantalet anställda under det första halvåret 

uppgår till 298 (325). Under första halvåret har 

elva personer slutat sin anställning hos bolaget 

och tio personer har nyanställts. 

Likviditet och fi nansiell ställning
Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av

första halvåret till 100,6 mnkr och soliditeten till

48,1 procent. Med anledning av den negativa 

resultatutvecklingen, och dess negativa effekter på 

kassafl ödet, följer bolaget likviditetsutvecklingen 

noga baserat på veckovisa likviditetsprognoser med 

utfall och prognos som grund. Checkräknings-

krediten har sänkts från 70 mnkr till 30 mnkr, 

från och med 1 maj 2013. Krediten har varit out-

nyttjad under perioden.



8

2013 2012 2013 2012 2012
Belopp i mnkr apr–jun apr–jun jan–jun jan–jun jan–dec

Rörelsens intäkter

Nett oomsätt ning 110,7 109,2 226,0 261,4 471,6

Övriga rörelseintäkter 1,0 0,2 1,1 0,6 3,5

Summa rörelsens intäkter 111,7 109,4 227,1 262,0 475,1

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -40,5 -36,3 -90,0 -109,6 -182,3

Övriga externa kostnader -19,6 -15,6 -35,1 -35,2 -70,1

Personalkostnader -51,2 -52,7 -99,4 -102,2 -193,9

Avskrivningar av materiella tillgångar -1,8 -1,6 -3,6 -3,5 -7,1

Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,2 -2,4 -4,3 -4,3 -8,7

Summa rörelsens kostnader -115,3 -108,6 -232,4 -254,8 -462,1

Rörelseresultat -3,6 0,8 -5,3 7,2 13,0

Finansiella poster

Ränteintäkter 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4

Räntekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansnett o 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4

Resultat eft er fi nansiella poster -3,5 1,0 -5,1 7,4 13,4

Bokslutsdispositioner - - - - -2,8

Skatt  på periodens resultat - -0,3 - -1,9 -3,5

Periodens resultat -3,5 0,7 -5,1 5,5 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 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 67,7 76,3 72,0

67,7 76,3 72,0

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5,3 6,6 5,5

Inventarier, verktyg och installationer 10,4 10,8 10,7

15,7 17,4 16,2

Summa anläggningstillgångar 83,4 93,7 88,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 8,0 15,5 7,3

Kundfordringar 85,9 76,1 96,7

Övriga kortfristiga fordringar 4,9 6,0 2,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18,2 10,8 16,7

Kassa och bank 8,6 26,2 13,3

Summa omsätt ningstillgångar 125,6 134,6 136,9

SUMMA TILLGÅNGAR 209,0 228,3 225,1

Balansräkning 
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Belopp i mnkr 2013-06-30 2012-06-30 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (20 754 562 aktier med kvotvärde 1 kr) 20,7 20,7 20,7

Överkursfond 82,6 82,6 82,6

Balanserat resultat 2,4 -4,7 -4,7

Periodens resultat -5,1 5,5 7,1

Summa eget kapital 100,6 104,1 105,7

Obeskatt ade reserver

Periodiseringsfond 2,4 - 2,4

Överavskrivningar 0,4 - 0,4

Summa obeskatt ade reserver 2,8 0,0 2,8

Avsätt ningar

Avsätt ningar för pensioner och andra förpliktelser 0,2 0,5 0,3

Övriga avsätt ningar - 0,4 -

Summa avsätt ningar 0,2 0,9 0,3

Kortfristiga skulder

Icke räntebärande skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 12,5 21, 0 20,4

Leverantörsskulder 21,6 45,6 39,9

Övriga skulder 14,3 10, 0 17,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 57,0 46,7 38,7

Summa kortfristiga skulder 105,4 123,3 116,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 209,0 228,3 225,1

Balansräkning, forts.
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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 20,7 82,6 -4,7 98,6

Periodens resultat jan–jun - - 5,5 5,5

Periodens resultat jul–dec - - 1,6 1,6

Utgående eget kapital 2012-12-31 20,7 82,6 2,4 105,7

2013

Eget kapital vid årets ingång 20,7 82,6 2,4 105,7

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

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

Utgående eget kapital 2013-06-30 20,7 82,6 -2,7 100,6
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Kassafl ödesanalys

2013 2013 2012
Belopp i mnkr apr–jun jan–jun jan–dec

Den löpande verksamheten

Resultat eft er fi nansiella poster -3,5 -5,1 13,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet:

Avskrivningar 4,0 7,9 15,8

Avsätt ningar - -0,1 -0,6

Reavinster - - -0,8

Betald skatt -0,8 -1,6 -2,8

Kassafl öde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-0,3 1,1 25,0

Kassafl öde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 6,2 -0,7 -9,0

Ökning(-)/Minskning(+) av övriga  rörelsefordringar -19,1 10,8 11,4

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

Kassafl öde från den löpande verksamheten -14,2 -1,5 16,1

Investeringsverksamheten

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

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,7 -3,2 -8,2

Kassafl öde från investeringsverksamheten -1,7 -3,2 -7,2

Periodens kassafl öde -15,9 -4,7 8,9

Likvida medel vid periodens början 24,5 13,3 4,4

Likvida medel vid periodens slut 8,6 8,6 13,3
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Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Gävle den 15 augusti 2013

Christina Rogestam Gunvor Engström
Ordförande Ledamot

Ann-Charlott e Jarleryd Patrik Jönsson
Ledamot Ledamot

Peter Ljung Anders Ågren
Ledamot Ledamot
 

Per-Åke Jureskog Erik Nilsson
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Karin Annerwall Parö
Verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att  kvartalsrapporten ger en rätt visande översikt av bolagets verk-
samhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolagets står inför.
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