
Kvartalsrapport
Med hjälp av BIM (byggnadsinformationsmodellering)  

hjälper Metria till att  få bra överblick och kontroll 

i stora projekt där många aktörer är involverade.

Juli–september  (mnkr) 2013 2012
Nett oomsätt ning 93,9 94,1

Periodens rörelseresultat 0,9 1,5

Periodens resultat eft er skatt 4,0 -0,6

Kassafl ödet från den löpande verksamheten 1,5 -21,0

Januari–september (mnkr) 2013 2012
Nett oomsätt ning 320,0 355,5

Periodens rörelseresultat -4,3 8,7

Periodens resultat eft er skatt -1,1 4,8

Kassafl ödet från den löpande verksamheten -0,1 6,4

METRIA AB org.nr 556799-2242
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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 juli–september 2013

2013 2012 2013 2012 2012
mnkr jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec

Nett oomsätt ning 93,9 94,1 320,0 355,5 471,6

Rörelseresultat (EBIT) 0,9 1,5 -4,3 8,7 13,0

Rörelsemarginal (EBIT), % 1,0 1,6 -1,3 2,4 2,8

Resultat före skatt 3,8 0,1 -1,3 7,5 10,6

Resultat eft er skatt 4,0 -0,6 -1,1 4,8 7,1

Avkastning eget kapital, % 3,9 -0,6 -1,0 4,8 7,0

Avkastning sysselsatt  kapital, % 1,0 1,4 -3,9 8,7 12,9

Soliditet, % 51,0 50,3 51,0 50,3 47,0

Kassafl öde från löpande verksamhet 1,5 -21,0 -0,1 6,4 16,1

Investeringar 0,4 0,5 3,5 6,1 8,2

Medelantal anställda* 301 315 299 322 305

Resultat per aktie 0,20 -0,03 -0,05 0,23 0,34

Nett oskuld -9,7 -4,7 -9,7 -4,7 -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

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning-

en 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

Rörelseresultatet för det tredje kvartalet uppgår till 0,9 mnkr, att  jämföra med 1,5 mnkr 

motsvarande period föregående år. Under det tredje kvartalet ökade debiteringsgraden 

jämfört med närmast föregående kvartal. För perioden januari till september är dock 

rörelseresultatet fortsatt  negativt, -4,3 mnkr, vilket föranleder att  ett  åtgärdsprogram 

kommer att  introduceras under det fj ärde kvartalet 2013 i syft e att  förbätt ra lönsamheten. 

Åtgärdsprogrammet omfattar översyn av både 

kunderbjudanden och organisation. Även övriga 

kostnadsbesparingar och framtidssatsningar kom-

mer att ses över. Sammantaget syftar åtgärdspro-

grammet till att stärka bolagets konkurrenskraft 

och uppnå långsiktig lönsamhet. Huvuddelen av 

åtgärderna i programmet ska genomföras under 

2013, vilket innebär att resultatet för det fjärde 

kvartalet 2013 kommer att belastas med kostnader 

av engångskaraktär. 

Kunder och aff ärer i centrum      
Vår satsning på merförsäljning börjar ge resultat, 

Åtgärder för 
konkurrenskraft  
och lönsamhet

samtidigt som vi utvecklar nya tjänster. Under 

kvartalet har vi bland annat levererat kartor till 

ambulanssjukvården i Östergötlands län, som med 

bra kartor får minskade utryckningstider och färre 

felkörningar. Ett annat exempel är Svenska kyrkan 

som har fått hjälp med GIS-stöd under höstens 

kyrkoval.    

Strategi kring kartan
I månadsskiftet september – oktober deltog jag 

på GeoInfo 2013 i Göteborg. Många intressanta 

samtal fördes, bland annat kring att geografi ska 

tjänster är användarstyrda och hur kartan kan 
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utgöra en viktig samarbetsplattform. I linje med det 

har Metria under det gångna året gjort en medveten 

satsning och hjälpt kunder med GIS-strategier där 

kartan står i centrum för ett utökat samarbete inom 

kundernas organisationer.

Högt rankade webbtjänster  
Spatineo Oy är ett fi nskt bolag som rankar 

webbkarttjänster. De har utvecklat ett system som 

övervakar och utvärderar bland annat prestanda 

och tillgänglighet i alla tillgängliga webbkart-

tjänster (WMS-tjänster) runt om i världen. Spatineo 

rankar Metria högst över tillgängliga tjänster i 

Sverige. Vi fortsätter arbetet med att ta fram ap-

par och tjänster som ger fl er användare tillgång 

till dessa kartor. Ragunda kommun var en av de 

kunder som tog hjälp av Metria med utvecklingen 

av en app. 

Fortsatt  fokus på framtiden 
Vi har under det tredje kvartalet inlett det årliga 

strategiarbetet. Vi kommer att fortsätta arbetet med 

att förbättra vår försäljning, där merförsäljning 

står i fokus, men också besluta om vilka verksam-

heter som ska utgöra grunden för Metrias framtida 

utveckling och tillväxt. Vårt planerade åtgärdspro-

gram ska göra oss bättre rustade för lönsamhet och 

ökad konkurrenskraft framöver.  

Karin Annerwall Parö

VD

Karin Annerwall Parö
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Ekonomisk översikt 
Juli–september  2013

Nett oomsätt ning och resultat 
Bolagets nettoomsättning för tredje kvartalet upp-

gick till 93,9 mnkr (94,1). Rörelseresultatet uppgick 

till 0,9 mnkr (1,5) vilket motsvarar en rörelse-

marginal om 1,0% (1,6%). 

Debiteringsgraden har under kvartal 3 förbätt-

rats i jämförelse med kvartal 2, år 2013. Däremot 

är debiteringsgraden lägre i jämförelse med samma 

kvartal under föregående år. Kostnader av engångs-

karaktär uppgår under perioden till 1,2 mnkr. 

Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 mnkr (-0,6). 

Upplösning av bokslutsdispositioner har gjorts med 

2,8 mnkr under perioden.

Investeringar
Under tredje kvartalet uppgick investeringarna till 

0,4 mnkr (-0,5) och bestod i huvudsak av mätut-

rustning och dataservrar.

Kassafl öde
Kassafl ödet under det tredje kvartalet uppgick 

till 1,1 mnkr (-21,5). Den löpande verksamheten 

har bidragit med 1,5 mnkr (-21,0) och investerings-

verksamheten har belastat kassafl ödet med 

-0,4 mnkr (-0,5).

Medarbetare
Medelantalet anställda under det tredje kvarta-

let uppgår till 301 (315). Under kvartalet har sex 

personer slutat sin anställning och sju personer har 

nyanställts.

Nett oomsätt ning och resultat 
Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 

320 mnkr (355,5), en minskning med 35,5 mnkr. 

Den lägre omsättningen, i jämförelse med föregå-

ende år, är främst hänförlig till det första kvartalet 

2013 då omsättningen var 37 mnkr lägre än i mot-

svarande kvartal 2012.

Rörelseresultatet uppgick till -4,3 mnkr (8,7) 

vilket motsvarar en rörelsemarginal om -1,3% 

(2,4%).  Rörelseresultatet var negativt under de två 

första kvartalen 2013, medan det tredje kvartalet 

visar ett positivt rörelseresultat på 0,9 mnkr (1,5). 

Kostnader av engångskaraktär uppgår per septem-

ber 2013 till 3,4 mnkr.

Resultatet efter skatt uppgick till -1,1 mnkr 

(4,8). Upplösning av bokslutsdispositioner har 

gjorts med 2,8 mnkr under perioden. 

Investeringar
Under perioden uppgick investeringarna till 

3,5 mnkr (6,1) och bestod i huvudsak av mätut-

rustning, dataservrar, möbler och bilar.

Kassafl öde
Kassafl ödet under perioden uppgick till -3,6 mnkr 

(0,3). Den löpande verksamheten har belastat med 

-0,1 mnkr (6,4). Investeringsverksamheten har 

belastat kassafl ödet med -3,5 mnkr (-6,1). Givet den 

negativa utvecklingen av resultat och kassafl öde, 

följer bolaget likviditeten noga.

Januari–september 2013
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Risker och 
osäkerhetsfaktorer

De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara om-

världsrisker och projektrisker.

Projektrisker består i handhavandet av projekten, för-

mågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och 

enligt tidplan. Riskhanteringen i projektverksamheten har 

förbättrats genom införandet av en gemensam projektstyr-

ningsmodell.

Givet vad vi ser nu med en mindre omsättning än före-

gående år är vår utmaning att höja debiteringsgraden. 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 konjunk-

turpåverkan.

Det sker också förändringar i branschen. Kundernas 

köpbeteende ändras och utvecklingen kring öppna data 

påverkar leverantörer och kunder.

Händelser eft er 
balansdagen

Styrelsen har efter periodens utgång tagit ett beslut om 

åtgärdsprogram i syfte att öka lönsamheten i bolaget.

 Redovisnings- och 
värderingsprinciper

Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredo-

visningslagen (ÅRL) 9 kap, Delårsrapport, samt Bokförings-

nämndens allmänna råd. I övrigt hänvisas till Årsredovis-

ningen för 2012.

Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade 

i jämförelse med dem som tillämpades i årsredovisningen 

2012.

 

Januari–september  2013 , forts.

Medarbetare
Medelantalet anställda under perioden uppgår till 

299 (322). Under perioden har 17 personer slutat 

sin anställning och 17 personer har nyanställts.

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

tredje kvartalet till 104,6 mnkr och soliditeten 

till 51,0 procent. Med anledning av den negativa 

resultat utvecklingen, och dess negativa effekter på 

kassafl ödet, följer bolaget likviditetsutvecklingen 

noga baserat på veckovisa likviditetsprognoser med 

utfall och prognos som grund. Bolaget har en out-

nyttjad checkräkningskredit om 30 mnkr.

Likvida medel vid periodens slut uppgår till 

9,7 mnkr.



8

2013 2012 2013 2012 2012
Belopp i mnkr jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan–dec

Rörelsens intäkter

Nett oomsätt ning 93,9 94,1 320,0 355,5 471,6

Övriga rörelseintäkter 1,4 -0,3 2,5 0,3 3,5

Summa rörelsens intäkter 95,3 93,8 322,5 355,8 475,1

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -37,1 -34,2 -127,1 -144,5 -182,3

Övriga externa kostnader -14,7 -14,7 -49,8 -49,1 -70,1

Personalkostnader -38,7 -39,4 -138,1 -141,7 -193,9

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

Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,2 -2,2 -6,5 -6,5 -8,7

Summa rörelsens kostnader -94,4 -92,3 -326,8 -347,1 -462,1

Rörelseresultat 0,9 1,5 -4,3 8,7 13,0

Finansiella poster

Ränteintäkter 0,1 0,0 0,2 0,2 0,4

Räntekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Resultat eft er fi nansiella poster 1,0 1,5 -4,1 8,9 13,4

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

Skatt  på periodens resultat 0,2 -0,7 0,2 -2,7 -3,5

Periodens resultat 4,0 -0,6 -1,1 4,8 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 2013-09-30 2012-09-30 2012-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 65,5 74,2 72,0

65,5 74,2 72,0

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 4,7 5,9 5,5

Inventarier, verktyg och installationer 9,6 10,1 10,7

14,3 16,0 16,2

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skatt efordran 0,2 0,0 0,0

0,2 0,0 0,0

Summa anläggningstillgångar 80,0 90,2 88,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 16,4 19,7 7,3

Kundfordringar 77,2 79,2 96,7

Övriga kortfristiga fordringar 6,2 3,2 2,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15,7 8,9 16,7

Kassa och bank 9,7 4,7 13,3

Summa omsätt ningstillgångar 125,2 115,7 136,9

SUMMA TILLGÅNGAR 205,2 205,9 225,1

Balansräkning 
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Belopp i mnkr 2013-09-30 2012-09-30 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 -1,1 4,8 7,1

Summa eget kapital 104,6 103,4 105,7

Obeskatt ade reserver

Periodiseringsfond 0,0 1,4 2,4

Överavskrivningar 0,0 - 0,4

Summa obeskatt ade reserver 0,0 1,4 2,8

Avsätt ningar

Avsätt ningar för pensioner och andra förpliktelser 0,1 0,4 0,3

Summa avsätt ningar 0,1 0,4 0,3

Kortfristiga skulder

Icke räntebärande skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 17,1 17,9 20,4

Leverantörsskulder 30,7 39,5 39,9

Övriga skulder 11,0 9,3 17,3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41,7 34,0 38,7

Summa kortfristiga skulder 100,5 100,7 116,3

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 205,2 205,9 225,1

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–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 20,7 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

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

Utgående eget kapital 2013-09-30 20,7 82,6 1,3 104,6
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Kassafl ödesanalys

2013 2012 2013 2012 2012
Belopp i mnkr jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec

Den löpande verksamheten

Resultat eft er fi nansiella poster 1,0 1,5 -4,1 8,9 13,4

Justeringar för poster som inte ingår i  kassafl ödet:

Avskrivningar 3,9 4,0 11,8 11,8 15,8

Avsätt ningar - -0,4 - -0,5 -0,6

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

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

Kassafl öde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

4,1 4,3 5,4 18,2 25,0

Kassafl öde från förändringar 
i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete -8,5 -7,3 -9,2 -23,9 -9,0

Ökning(-)/Minskning(+) av övriga  rörelsefordringar 10,6 1,6 19,3 36,6 11,4

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -4,7 -19,6 -15,6 -24,5 -11,3

Kassafl öde från den löpande verksamheten 1,5 -21,0 -0,1 6,4 16,1

Investeringsverksamheten

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

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,4 -0,5 -3,5 -6,1 -8,2

Kassafl öde från investeringsverksamheten -0,4 -0,5 -3,5 -6,1 -7,2

Periodens kassafl öde 1,1 -21,5 -3,6 0,3 8,9

Likvida medel vid periodens början 8,6 26,2 13,3 4,4 4,4

Likvida medel vid periodens slut 9,7 4,7 9,7 4,7 13,3
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Gävle den 29 oktober 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 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolagets står inför.
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Granskningsrapport

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den 

fi nansiella delårsinformationen i sammandrag (del-

årsrapport) för i Metria AB, org nr 556799-2242 

per den 30 september 2013 och den niomånaders-

period som slutade per detta datum. Det är styrel-

sen och verkställande direktören som har ansvaret 

för att upprätta och presentera denna delårsrapport 

i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är 

att uttala en slutsats om denna delårsrapport grun-

dad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning 
och omfatt ning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 

med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 

2410 Översiktlig granskning av fi nansiell delårs-

information utförd av företagets valda revisor. En 

översiktlig granskning består av att göra förfråg-

ningar, i första hand till personer som är ansvariga 

för fi nansiella frågor och redovisningsfrågor, att 

utföra analytisk granskning och att vidta andra 

översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig 

granskning har en annan inriktning och en 

betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt 

International Standards on Auditing (ISA) och god 

revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 

som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 

möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi 

blir medvetna om alla viktiga omständigheter som 

skulle kunna ha blivit identifi erade om en revision 

utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en över-

siktlig granskning har därför inte den säkerhet som 

en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det 

inte kommit fram några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i 

allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredo-

visningslagen.

Stockholm den 29 oktober 2013

Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording

Auktoriserad revisor
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