
Kvartalsrapport Q3 2014
Juli–september (mnkr) 2014 2013
Nettoomsättning     90,6     93,9
Periodens rörelseresultat (EBITA)       6,9       3,1
Periodens rörelseresultat (EBIT)       4,7       0,9
Periodens resultat efter skatt 3,9       4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten     -1,7       1,5

Januari–september (mnkr) 2014 2013
Nettoomsättning   303,4 320,0
Periodens rörelseresultat (EBITA)     13,5     2,2
Periodens rörelseresultat (EBIT)      7,0   -4,3
Periodens resultat efter skatt      5,7   -1,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten      5,1   -0,1
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* Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden 1 920 timmar. Historisk data har omräknats.

Kvartalsrapport juli–september 2014

2014 2013 2014 2013 2013
mnkr jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec

Nettoomsättning 90,6 93,9 303,4 320,0 431,4

Rörelseresultat (EBITA) 6,9 3,1 13,5 2,2 -19,0

Rörelsemarginal, % (EBITA) 7,6 3,3 4,5 0,7 -4,4

Rörelseresultat (EBIT) 4,7 0,9 7,0 -4,3 -27,7

Rörelsemarginal, % (EBIT) 5,2 1,0 2,3 -1,3 -6,4

Resultat före skatt 4,7 3,8 7,1 -1,3 -24,6

Resultat efter skatt 3,9 4,0 5,7 -1,1 -19,6

Avkastning eget kapital, % 4,3 3,9 6,4 -1,0 -20,4

Avkastning sysselsatt kapital, % 5,1 1,0 7,8 -3,9 -28,1

Soliditet, % 48,9 51,0 48,9 51,0 42,6

Kassaflöde från löpande verksamhet -1,7 1,5 5,1 -0,1 1,4

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

Medelantal anställda* 266 295 260 300 301

Resultat per aktie 0,19 0,20 0,28 -0,05 -0,94

Nettoskuld -8,1 -9,7 -8,1 -9,7 -7,4

Nyckeltal
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VD har ordet

För tredje kvartalet rapporterar Metria ett rörelseresultat (EBITA) på 6,9 mnkr  
och en rörelsemarginal på 7,6 procent (3,3%). Resultatet är bättre än motsvarande  
kvartal föregående år (3,1 mnkr). Debiteringsgraden har legat stabil över sommaren,  
och är bättre än fjolåret.  

Tydligt affärsfokus inom bolaget 
Det positiva resultatet är en konsekvens av det 

genomförda åtgärdsprogrammet under föregående 

år samt en snabbare övergång från oförädlat till 

förädlat data.

Inom affärsmannaskap har Metria tagit ett 

ansenligt kliv framåt. Hos medarbetarna finns en 

ökad medvetenhet kring marknadens behov och 

även en ambition att följa kunderna i deras utveck-

ling. Vi fortsätter att rekrytera och bygga kompe-

tenser för framtiden. Vi är ett kunskapsbolag där 

medarbetarna är våra viktigaste resurser. 

Positiv  
resultatutveckling   

Fokusering mot förädlade tjänster
FastighetSök är en av de tjänster som Metria 

tillhandahåller och som växer, en indikator på att 

efterfrågan på förädlat data är fortsatt stark. Vi 

fortsätter att utveckla tjänster till de som har behov 

av fastighetsinformation, och har under kvartalet 

lanserat appen ”Hitta fastigheter”. Det är en mobil 

fastighetskarta som täcker in hela Sverige och visar 

alla 3,2 miljoner fastigheter, men även vattendrag, 

markslag, höjdkurvor och vägar. Appen är direkt 

kopplad mot våra mest detaljerade kartor. 
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yBIM-modell 
Under sommaren har plan- och mätverksam- 

heten inom Metria fortsatt sitt arbete med att  

leverera underlag på mätpunkter till Tyréns, för 

projekteringen av Varbergstunneln, som är en  

viktig del i utbyggnaden av hela västkustbanan 

mellan Göteborg och Lund. En digital anlägg-

ningsmodell, eller BIM- modell, av den 8 kilo-

meter långa korridoren där dubbelspåret och 

tunneln ska anläggas skapas och passas in mot 

riksnätspunkter. Med den virtuella modellen går 

det att testa olika lösningar för att få en bättre 

samordning mellan aktörer och skapa kvalitets- 

och tidsvinster. Det illustrerar tydligt hur infor-

mationen kan kopplas till verklighet och skapa 

mervärden för användaren.  

Ny som VD på Metria 
Den 6 oktober, efter periodens utgång, till-

trädde jag som tillförordnad VD för Metria, 

då Karin Annerwall-Parö lämnade Metria för  

andra uppdrag. Jag ser nu fram emot att få föra  

in mina erfarenheter och kunskaper i den fortsatta 

utvecklingen av bolaget. Metria har goda förut-

sättningar att utvecklas som en marknadsledare 

inom teknikområdet geo grafisk information och 

fastighetsinformation.

 

 

Urban Lindskog

Tillförordnad VD Metria AB

Urban Lindskog
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Ekonomisk översikt 
Juli–september 2014

Nettoomsättning och resultat 
Bolagets nettoomsättning för det tredje kvartalet 

uppgick till 90,6 mnkr (93,9). Rörelseresultatet 

(EBITA) uppgick till 6,9 mnkr (3,1) vilket mot-

svarar en rörelsemarginal om 7,6% (3,3%). 

Under kvartalet ses en något lägre omsättning 

i jämförelse med samma kvartal föregående år. 

Minskningen finns inom produktförsäljningen. 

Trots att antalet anställda är färre, ses ingen minsk-

ning i omsättningen inom konsultverksamheten 

under kvartalet i jämförelse med föregående år.

Det tredje kvartalets resultat visar på fortsatta 

förbättringar. 

Den lägre kostnadsmassan efter det genomförda 

åtgärdsprogrammet, är en förklaring. 

Förbättring av debiteringsgraden kan också ses 

under det tredje kvartalet, i jämförelse med både 

de första kvartalen på året och i jämförelse med 

motsvarande period föregående år. 

Trots den lägre omsättningen inom produkt-

försäljningen är dess rörelseresultat högre för  

perioden. Förbättringen kan ses både i jämförelse 

med tidigare kvartal under året och mot mot-

svarande kvartal föregående år.

I posten skatt på periodens resultat ingår 

förändring uppskjuten skatt med -1,7 mnkr samt 

justering av tidigare års taxering med +0,3 mnkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 3,9 mnkr (4,0). 

Investeringar
Under det tredje kvartalet uppgick investeringarna 

till 1,0 mnkr (0,4) och bestod i huvudsak av  

instrument samt fordon.

Kassaflöde
Kassaflödet under det tredje kvartalet uppgick  

till -2,3 mnkr (1,1). Den löpande verksamheten  

har bidragit med 7,5 mnkr (4,1) och investerings-

verksamheten har belastat kassaflödet med  

-0,6 mnkr (-0,4).

Medarbetare
Medelantalet anställda under det tredje kvar- 

talet uppgår till 266 (295). Under kvartalet har  

15 personer slutat sin anställning och sju personer 

har nyanställts.
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Januari–september 2014

Nettoomsättning och resultat 
Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick 

till 303,4 mnkr (320,0). Rörelseresultatet (EBITA) 

uppgick till 13,5 mnkr (2,2) vilket motsvarar en 

rörelsemarginal om 4,5% (0,7%). 

Minskningen i omsättning mellan åren (5%) är 

främst kopplad till en lägre produktförsäljning samt 

färre antal anställda.

Under de nio första månaderna på året, kan 

resultatförbättringar ses inom samtliga verksam-

hetsområden i jämförelse med föregående år.  

Minskning i den totala kostnadsmassan är den 

största förklaringen till resultatförbättringen och 

minskningen kan ses på i stort sett samtliga kost-

nadsposter.

Debiteringsgraden fortsätter att ligga på en 

högre nivå än föregående år, vilket också bidrar  

till resultatförbättringen.

Trots den lägre omsättningen inom produkt-

försäljningen är dess rörelseresultat högre för  

perioden, än motsvarande period föregående år.

Arbetet i de pågående verksamhetsutvecklings-

projekten fortgår och de är främst inriktade på att 

stärka affärsmässigheten, försäljningen samt ge 

möjligheter till förbättrade beslutsunderlag. 

I posten skatt på periodens resultat ingår 

förändring uppskjuten skatt med -1,7 mnkr samt 

justering av tidigare års taxering med +0,3 mnkr.

Resultatet efter skatt uppgick till 5,7 mnkr (-1,1). 

Investeringar
Under perioden uppgick investeringarna till  

4,5 mnkr (3,5) och bestod i huvudsak av fordon, 

dataservrar och instrument.

Kassaflöde
Kassaflödet under perioden uppgick till 0,7 mnkr 

(-3,6). Den löpande verksamheten har bidragit/

belastat med 16,2 mnkr (5,4) och investeringsverk-

samheten har belastat kassaflödet med 

-4,4 mnkr (-3,5).

Medarbetare
Medelantalet anställda under de första nio  

månaderna uppgår till 260 (300). Under perioden 

har 41 personer slutat sin anställning och tio  

personer har nyanställts.

Likviditet och finansiell ställning
Bolagets egna kapital uppgick vid utgången  

av perioden till 91,9 mnkr och soliditeten till  

48,9 procent. Bolaget följer likviditetsutvecklingen 

noga baserat på veckovisa likviditetsprognoser  

med utfall och prognos som grund. Bolaget har  

en outnyttjad checkräkningskredit om 30 mnkr.
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Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer

Risk är här definierat som en händelse som på-

verkar bolagets möjlighet att uppnå sina verksam-

hetsmål och genomföra sina strategier. Identifiering 

av riskerna har utgått från de affärsrisker som 

rapporterats av affärsenheterna. Riskerna har sedan 

värderats av ledningen och bedömningen är baserad 

på sannolikhet och konsekvens.

De största riskerna i Metrias verksamhet finns 

beskrivna i Årsredovisningen för 2013, sid 72.

Händelser efter  
balansdagen

Från och med den 6:e oktober 2014 har bolaget en 

tillförordnad VD, Urban Lindskog.

Redovisnings- och  
värderingsprinciper

Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med 

Årsredovisningslagen (ÅRL) samt uttalanden från 

Rådet för finansiell rapportering. Från och med 

2014 tillämpas K3, Bokföringsnämndens allmänna 

råd om årsredovisning och koncernredovisning 

(BFNAR 2012:1). Övergången till K3 har inte 

medfört någon väsentlig påverkan på bolagets 

finansiella ställning eller på utformningen av den 

finansiella kvartalsrapporten. I övrigt hänvisas till 

Årsredovisningen för 2013.
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2014 2013 2014 2013 2013
Belopp i mnkr jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 90,6 93,9 303,4 320,0 431,4

Övriga rörelseintäkter 0,5 1,4 3,6 2,5 4,7

Summa rörelsens intäkter 91,1 95,3 307,0 322,5 436,1

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -33,8 -37,1 -118,7 -127,1 -166,8

Övriga externa kostnader -14,6 -14,7 -48,1 -49,8 -80,2

Personalkostnader -33,9 -38,7 -121,1 -138,1 -201,0

Avskrivningar av materiella tillgångar -1,9 -1,7 -5,6 -5,3 -7,1

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

Summa rörelsens kostnader -86,4 -94,4 -300,0 -326,8 -463,8

Rörelseresultat 4,7 0,9 7,0 -4,3 -27,7

Finansiella poster

Ränteintäkter 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3

Räntekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansnetto 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3

Resultat efter finansiella poster 4,7 1,0 7,1 -4,1 -27,4

Bokslutsdispositioner - 2,8 - 2,8 2,8

Skatt på periodens resultat -0,8 0,2 -1,4 0,2 5,0

Periodens resultat 3,9 4,0 5,7 -1,1 -19,6

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 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 56,9 65,5 63,3

56,9 65,5 63,3

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,1 4,7 6,1

Inventarier, verktyg och installationer 7,7 9,6 9,0

13,8 14,3 15,1

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 3,3 0,2 5,0

Andra långfristiga fordringar 1,6 - 1,3

4,9 0,2 6,3

Summa anläggningstillgångar 75,6 80,0 84,7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 17,0 16,4 7,8

Kundfordringar 71,2 77,2 83,6

Övriga kortfristiga fordringar 6,1 6,2 5,3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9,8 15,7 13,6

Summa kortfristiga fordringar 104,1 115,5 110,3

Kassa och bank 8,1 9,7 7,4

Summa omsättningstillgångar 112,2 125,2 117,7

SUMMA TILLGÅNGAR 187,8 205,2 202,4

Balansräkning 
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Belopp i mnkr 2014-09-30 2013-09-30 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (20 754 562 aktier med kvotvärde 1 kr) 20,8 20,7 20,8

Överkursfond 63,0 82,6 82,6

Balanserat resultat 2,4 2,4 2,4

Periodens resultat 5,7 -1,1 -19,6

Summa eget kapital 91,9 104,6 86,2

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond - 0,0 -

Överavskrivningar - 0,0 -

Summa obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 2,0 0,1 1,7

Summa avsättningar 2,0 0,1 1,7

Kortfristiga skulder

Icke räntebärande skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 17,8 17,1 18,7

Leverantörsskulder 21,4 30,7 24,1

Övriga skulder 10,9 11,0 14,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43,8 41,7 57,1

Summa kortfristiga skulder 93,9 100,5 114,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 187,8 205,2 202,4

Ställda panter

Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse 1,6 - 1,3

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

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

2014

Eget kapital vid årets ingång 20,8 82,6 -17,2 86,2

Periodens resultat jan–mar - - 0,5 0,5

Vinstdisposition 2013 - -19,6 19,6 0,0

Periodens resultat apr–jun - - 1,3 1,3

Periodens resultat jul–sep - - 3,9 3,9

Utgående eget kapital 2014-09-30 20,8 63,0 8,1 91,9
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Kassaflödesanalys

2014 2013 2014 2013 2013
Belopp i mnkr jul–sep jul–sep jan–sep jan–sep jan–dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 4,7 1,0 7,1 -4,1 -27,4

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 4,1 3,9 12,1 11,8 15,8

Avsättningar 0,0 - 0,3 - 1,4

Reavinster -0,2 0,0 -0,2 0,0 0,0

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 7,5 4,1 16,2 5,4 -13,4

Kassaflöde från förändringar  
i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete -5,1 -8,5 -10,1 -9,2 -2,2

Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar 13,1 10,6 18,7 19,3 17,0

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -17,2 -4,7 -19,7 -15,6 0,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,7 1,5 5,1 -0,1 1,4

Investeringsverksamheten

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0

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

Placering av övriga finansiella anläggningstillgångar 0,0 - -0,3 - -1,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,6 -0,4 -4,4 -3,5 -7,3

Periodens kassaflöde -2,3 1,1 0,7 -3,6 -5,9

Likvida medel vid periodens början 10,4 8,6 7,4 13,3 13,3

Likvida medel vid periodens slut 8,1 9,7 8,1 9,7 7,4
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Gävle 24 oktober 2014

Christina Rogestam Katarina Axelsson Lindgren 
Ordförande Ledamot

Börje Bengtsson  Katarina Burton
Ledamot Ledamot

Pia Gideon  Ann-Charlotte Jarleryd
Ledamot Ledamot

Michael Thorén
Ledamot 

Per-Åke Jureskog Erik Nilsson
Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Urban Lindskog
Tillförordnad Verkställande direktör

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 bolaget står inför.
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell  
delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad  
i enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen (1995:1554)

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den  

finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapport) för Metria AB (publ), org nr 

556799-2242 per den 30 september 2014 och den 

niomånadersperiod som slutade per detta datum. 

Det är styrelsen och verkställande direktören som 

har ansvaret för att upprätta och presentera denna 

finansiella delårsrapport i enlighet med årsredo-

visningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats 

om denna finansiella delårsrapport grundad på vår 

översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens  
inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i  

enlighet med International Standard on Review 

Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning  

av finansiell delårsinformation utförd av företagets 

valda revisor. En översiktlig granskning består av 

att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för finansiella frågor och redovis-

ningsfrågor, 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 

ISA och god revisionssed i övrigt har. De gransk-

ningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig gransk-

ning 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 identifie-

rade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen 

grundad på en översiktlig 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 årsredovis-

ningslagen.

Stockholm den 24 oktober 2014

Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording

Auktoriserad revisor
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Kort om Metria

Verksamhet
Metria är ett helägt statligt bolag som bedriver 

konsult- och produktverksamhet inom geografisk 

information, fastighetsinformation och geografisk 

informationsteknik. 

Affärsidé
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.

Kunder
Bolagets kunder finns i de flesta av samhällets  

sektorer, såsom bank & finans, infrastruktur,  

skog, försvar, kommunal och övrig offentlig förvalt-

ning. Exempel på stora kunder är Försvarsmakten, 

Naturvårds verket, Skatteverket, Södra skogsägarna, 

Swedbank, Skogsstyrelsen, Trafik verket och Eniro.

Kompetens
Hos oss finns experter inom geodata, geodesi,  

kartografi, fjärranalys och GIS-utveckling. Metria 

har kontor på ett 20-tal orter i landet, från Kiruna  

i norr till Malmö i söder. 

Tjänster
All 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 fastighets-

tjänster eller som dataleveranser. Kunder får också 

hjälp att hitta rätt data och att använda den smart  

i sin verksamhet.

Konsulttjänster inom geografisk 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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Kalendarium
Bokslutkommuniké 2014 2015-02-12

Årsredovisning 2014 2015-03-20

Kontaktperson
Frågor besvaras av:

Tillförordnad Verkställande direktör Urban Lindskog

Ekonomichef Helena Hedlund

Telefon 010-121 80 00

Metrias finansiella rapporter publiceras på  

Metrias webbplats: www.metria.se

METRIA AB  org.nr 556799-2242

Kommande finansiella rapporter 
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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
Justerat eget kapital i procent av balans- 

om  slut ningen på balansdagen.

Sysselsatt kapital
Balansomslutningen minus icke räntebärande 

skulder.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med räntebärande 

tillgångar och likvida medel.

EBITA
Rörelsersultat före avskrivning av goodwill.

EBIT
Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.



19


