Resultat från kartering av vägar
och vägbankar som vi har gjort
på uppdrag åt Traﬁkverket.

Kvartalsrapport
Januari–mars (mnkr)

2013

2012

115,4

152,2

Periodens rörelseresultat

-1,7

6,4

Periodens resultat efter skatt

-1,6

4,7

Kassaﬂödet från den löpande verksamheten

12,7

20,1

Nettoomsättning
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Metria
En kartlagd historia

Våra tjänster

Metria är ett helägt statligt bolag som bedriver

All vår verksamhet har sin grund i geografi och den

konsult- och produktverksamhet inom geografisk

information som går att knyta till ett geografiskt

information, fastighetsinformation och geografisk

läge. Kunderbjudandet vilar på tre ben:

informationsteknik. Metria är länken mellan kartan och verkligheten.
Vi mäter, bearbetar och analyserar geografiska

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

data och fastighetsinformation. Genom smarta lös-

underlag, grundkartor, primärkartor och nybyggnads-

ningar vidareutvecklar och effektiviserar vi kundens

kartor. Vi mäter också för etablering av stomnät såsom

verksamhet.

bruks- och anslutningsnät.

Våra kunder

Produkter i form av kartor,

Våra kunder fi nns i de flesta av samhällets sektorer,

bilder och fastighetsinformation

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

Vi ger våra kunder enkel tillgång till kvalitetssäkrad

kommunal och övrig offentlig förvaltning. Exempel

geografisk information via kart- och fastighetstjäns-

på stora kunder är Försvarsmakten, Naturvårds-

ter eller som dataleveranser. Våra kunder får också

verket, Skatteverket, Södra skog, Swedbank,

hjälp att hitta rätt data och att använda dem smart i

Skogsstyrelsen, Trafi kverket och Eniro.

sin verksamhet.

Vår kompetens

Konsulttjänster inom analys

Metria har drygt 300 medarbetare. Hos oss fi nns

och geograﬁska it-system

en rad experter inom geodata, geodesi, kartografi ,

Med hjälp av olika typer av analyser tar vi fram

fjärranalys och GIS-utveckling. Metria har kontor

beslutsunderlag till våra kunder. Vi utvecklar också

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

applikationer, system och tjänster inom geografisk it

Malmö i söder.

och erbjuder förvaltning och drift av olika typer av
geografiska it-system, och av verksamhetsdata.
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Kvartalsrapport januari–mars 2013
Nyckeltal
2013
jan–mar

2012
jan–mar

2012
jan–dec

115,4

152,2

471,6

Rörelseresultat

-1,7

6,4

13,0

Rörelsemarginal, %

-1,5

4,2

2,8

Resultat efter ﬁnansiella poster

-1,6

6,4

13,4

Periodens resultat

-1,6

4,7

7,1

Avkastning eget kapital, %

-1,5

4,7

7,0

Avkastning sysselsatt kapital, %

-1,5

5,7

12,9

Balansomslutning

213,5

220,2

225,1

Eget kapital

104,1

103,3

105,7

Soliditet, %

49,0

52,0

47,0

12,7

20,1

16,1

1,5

3,6

8,2

300

317

317

Resultat per aktie

-0,08

0,23

0,34

Nettoskuld

-24,5

-20,9

-13,3

mnkr

Nettoomsättning

Kassaﬂöde från löpande verksamhet
Investeringar
Medelantal anställda*

* Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11.

Deﬁnitioner
Avkastning eget kapital

Soliditet

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget

Eget kapital i procent av balansomslutningen på

kapital.

balansdagen.

Avkastning sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus fi nansiella intäkter i procent av

Balansomslutningen minus icke räntebärande

genomsnittligt sysselsatt kapital.

skulder.

Rörelsemarginal

Nettoskuld

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Räntebärande skulder minskade med räntebärande
tillgångar och likvida medel.
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VD har ordet

Förändring tar tid
Vi gör ett resultat på -1,6 mnkr för årets första tre månader. Det negativa resultatet beror
i huvudsak på låg omsättning under perioden. Vi är som bolag mer konkurrensutsatta på
marknaden än vad vi var som myndighet. Konkurrensen på marknaden har dessutom
hårdnat. Ytterligare en förklaring till den låga omsättningen är den långa vintern som
påverkat mätningsverksamheten negativt.
Trots det negativa resultatet är jag hoppfull inför

Goda relationer landar i nya uppdrag

framtiden. Vi har vunnit ett antal viktiga upphand-

Det personliga mötet och kontaktytorna med

lingar och vi har även fått tillbaka kunder som insett

potentiella och befi ntliga kunder är viktigt för

fördelarna med att låta Metria vara helhetsleverantör

oss. Vi värdesätter dialogen eftersom det är genom

för geografisk information. Vi genomför också en rad

god förståelse för kunderna och deras behov som

säljfrämjande åtgärder och satsningar för att mark-

vi själva kan utvecklas. Genom långsiktigt och

nadspositionera Metria tydligare och öka affärerna.

medvetet arbete landar vi också i nya uppdrag,

Det är ett långsiktigt arbete som inte kommer

som det ramavtal vi tillsammans med Network

att ske över en dag, det handlar om att få alla på

Enabling System Partner (NESP) ingått med

bolaget att bidra till stärkandet av Metrias varu-

Försvarets Materialverk (FMV). Metria kommer

märke och de tjänster vi erbjuder. Runt om i landet

att bidra med kompetens inom GIS/GIT.

har vi många viktiga och duktiga medarbetare som
driver och deltar i projekt inom geografisk information och vi ska bli bättre på att berätta om detta

Helhetsleverantör åt Traﬁkverket

för omvärlden, för att öka försäljningen. Vi har

Vi är glada för att fortsätta utveckla vårt samarbete

mycket marknadsarbete framför oss, resan har bara

med Trafi kverket, bland annat genom kartering av

börjat men vi är fyllda av energi och engagemang

vägar och vägbankar för att upptäcka stabilitets-

för att lyckas väl i detta arbete.

problem, erosion och risk för bortspolning av vägar.
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Foto: Fotograf Andreas Wanitzky

Analysen kommer att användas för att förbättra och
förenkla riskhanteringsarbetet på Trafi kverket. Vi
har skrivit avtal med Trafi kverket gällande datasamordning samt produktion av rastplatskartor
och väginformationskartor.

En utblick i framtiden
GIS är fortfarande ett relativt litet område, men
var saker och ting är positionerade blir allt viktigare, något som också diskuterades på ESRI:s
partnerkonferens som Metria deltog på i Palm
Springs, USA i mars. Även på Kartdagarna i
Jönköping fanns Metria på plats, både som
utställare och föredragshållare. Dagarna bjöd
på mycket intressant kring teknikutveckling och
forskning i geodatabranschen. Mycket händer
inom vårt kompetensområde. Vi har exempelvis

Karin Annerwall Parö

ett förarlöst flygplan som kommer att användas
för att ta fram terrängmodeller och ortofoton.
På produktsidan ser vi att allt fler företag föredrar
standardiserade lösningar, eftersom det anses
enklare och mer kostnadseffektivt.

Marknadsfokus
Att bli konkurrensutsatta har bidragit till ännu
mer kvalitetssäkring och marknadsstänk. Jag har
noterat en stärkt bolagskänsla och vi kommer
att bygga något bra av detta. Metrias resa har
bara börjat.
Karin Annerwall Parö
VD
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Ekonomisk översikt
januari–mars 2013
Nettoomsättning och resultat

Investeringar

Bolagets nettoomsättning för första kvartalet

Under första kvartalet uppgick investeringarna till

uppgick till 115,4 mnkr (152,2). Rörelseresultatet

totalt 1,5 mnkr och bestod i huvudsak av mätutrust-

uppgick till -1,7 mnkr (6,4) vilket motsvarar en

ning, dataservrar och bilar.

rörelsemarginal om -1,5% (4,2%). Rörelseresultatet
visar på en kraftig försämring i förhållande till
samma period föregående år och beror till största

Kassaﬂöde

del på lägre omsättning.

Kassaflödet under första kvartalet uppgick till

Totala intäkter för perioden jan–mar 2013

11,2 mnkr (16,5). Den löpande verksamheten har

uppgår till 115 mnkr, vilket är en minskning med

bidragit med 12,7 mnkr (20,1) och investerings-

37 mnkr i jämförelse med samma period föregående

verksamheten har belastat kassaflödet med

år. Den kalla och ihållande vintern är en förklaring

1,5 mnkr (3,6).

till den låga omsättningen inom vår mätningsverksamhet. Ytterligare förklaringar är förändrad
periodisering av intäkterna inom produktverksam-

Medarbetare

heten och minskade uppdrag inom myndighets-

Medelantalet anställda under första kvartalet

sektorn beroende på att bolaget nu är konkurrens-

uppgår till 300 (317). Under kvartalet har tre

utsatt, vilket visar sig i en lägre debiteringsgrad.

personer slutat sin anställning hos bolaget och
sex personer har nyanställts.

Likviditet och ﬁnansiell ställning
Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av
första kvartalet till 104 mnkr och soliditeten till
49 procent. Det fanns en outnyttjad checkräkningskredit om 70 mnkr.
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Risker och
osäkerhetsfaktorer

Redovisnings- och
värderingsprinciper

De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms

Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med

vara omvärldsrisker och projektrisker.

Årsredovisningslagen (ÅRL) samt uttalanden från

Projektrisker består i handhavandet av projekten, förmågan att driva projekten ekonomiskt,
kvalitetsmässigt och enligt tidplan. Riskhanteringen

Rådet för fi nansiell rapportering. I övrigt hänvisas
till Årsredovisningen för 2012.
Redovisnings- och värderingsprinciper är oför-

i projektverksamheten har förbättrats genom in-

ändrade i jämförelse med dem som tillämpades i

förandet av en gemensam projektstyrningsmodell.

årsredovisningen 2012.

En gemensam försäljningsprocess infördes under
föregående år, med syftet att bland annat minimera
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 konjunkturpåverkan.

Händelser efter
balansdagen
Några väsentliga händelser efter periodens utgång
fi nns inte att rapportera.
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Resultaträkning

2013
jan–mar

2012
jan–mar

2012
jan–dec

115,4

152,2

471,6

0,1

0,3

3,5

115,5

152,5

475,1

-49,5

-73,2

-182,3

-15,5

-19,6

-70,1

-48,2

-49,5

-193,9

Avskrivningar av materiella tillgångar

-1,8

-1,6

-7,1

Avskrivningar av immateriella tillgångar

-2,2

-2,2

-8,7

-117,2

-146,1

-462,1

-1,7

6,4

13,0

Ränteintäkter

0,1

0,0

0,4

Räntekostnader

0,0

0,0

0,0

Finansnetto

0,1

0,0

0,4

-1,6

6,4

13,4

Bokslutsdispositioner

-

-

-2,8

Skatt på periodens resultat

-

-1,7

-3,5

-1,6

4,7

7,1

Belopp i mnkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa rörelsen kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Resultat efter ﬁnansiella poster

Periodens resultat

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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Balansräkning

Belopp i mnkr

2013-03-31

2012-03-31

2012-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

69,8

78,5

72,0

69,8

78,5

72,0

5,4

6,5

5,5

10,4

10,6

10,7

15,8

17,1

16,2

85,6

95,6

88,2

14,2

18,2

7,3

66,8

76,2

96,7

4,1

2,3

2,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18,3

7,0

16,7

Kassa och bank

24,5

20,9

13,3

Summa omsättningstillgångar

127,9

124,6

136,9

SUMMA TILLGÅNGAR

213,5

220,2

225,1

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Upparbetade, ej fakturerade intäkter
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
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Balansräkning, fortsättning

Belopp i mnkr

2013-03-31

2012-03-31

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

-1,6

4,7

7,1

104,1

103,3

105,7

Periodiseringsfond

2,4

0,0

2,4

Överavskrivningar

0,4

0,0

0,4

Summa obeskattade reserver

2,8

0,0

2,8

Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser

0,3

0,6

0,3

Övriga avsättningar

0,0

0,1

0,0

Summa avsättningar

0,3

0,7

0,3

Fakturerade, ej upparbetade intäkter

15,2

23,6

20,4

Leverantörsskulder

37,3

39,8

39,9

Övriga skulder

11,8

9,8

17,3

42,0

43,0

38,7

Summa kortfristiga skulder

106,3

116,2

116,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

213,5

220,2

225,1

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Avsättningar

Kortfristiga skulder
Icke räntebärande skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Förändringar i eget kapital

Belopp i mnkr

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Överkursfond

Övrigt
fritt eget
kapital

Totalt
kapital

20,7

82,6

-4,7

98,6

Periodens resultat jan–mar 2012

-

-

4,7

4,7

Periodens resultat apr–dec 2012

-

-

2,4

2,4

20,7

82,6

2,4

105,7

20,7

82,6

2,4

105,7

-

-

-1,6

-1,6

20,7

82,6

0,8

104,1

2012
Eget kapital vid årets ingång

Utgående eget kapital 2012-12-31

2013
Eget kapital vid årets ingång
Periodens resultat jan–mar 2013
Utgående eget kapital 2013-03-31
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Kassaﬂödesanalys

2013
jan–mar

2012
jan–mar

-1,6

6,4

13,4

Avskrivningar

4,0

3,8

15,8

Avsättningar

-0,1

-0,1

-0,6

-

-

-0,8

-0,8

-

-2,8

1,5

10,1

25,0

Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete

-6,9

-16,5

-9,0

Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar

30,9

41,2

11,4

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-12,8

-14,7

-11,3

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

12,7

20,1

16,1

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

0,0

0,0

1,0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-1,5

-3,6

-8,2

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-1,5

-3,6

-7,2

Periodens kassaﬂöde

11,2

16,5

8,9

Likvida medel vid periodens början

13,3

4,4

4,4

24,5

20,9

13,3

Belopp i mnkr

2012
jan–dec

Den löpande verksamheten
Resultat efter ﬁnansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaﬂödet:

Reavinster
Betald skatt
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Likvida medel vid periodens slut
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rätt visande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolagets står inför.
Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Gävle den 25 april 2013

Christina Rogestam
Ordförande

Gunvor Engström
Ledamot

Ingrid Engström
Ledamot

Daniel Kristiansson
Ledamot

Ann-Charlotte Jarleryd
Ledamot

Peter Ljung
Ledamot

Anders Ågren
Ledamot

Per-Åke Jureskog
Arbetstagarrepresentant

Erik Nilsson
Arbetstagarrepresentant

Karin Annerwall Parö
Verkställande direktör
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Kommande ﬁnansiella rapporter
Kalendarium
Delårsrapport Q2 2013
Delårsrapport Q3 2013

2013-08-15
2013-10-30

Kontaktperson
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
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