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» Sammanfattningsvis har Metrias 
utveckling under 2014 varit positiv «

VD har ordet

Metria redovisar ett förbättrat rörelseresultat (EBITA) för året på 20,5 mnkr (-19,0 mnkr). Den goda 
resultat utvecklingen är huvudsakligen en följd av det åtgärdsprogram som inleddes under sista 
kvartalet 2013. Årets nettoomsättning minskade till 414,8 mnkr (431,4 mnkr), vilket framför allt beror 
på en minskad försäljning av information med låg förädlingsgrad som inte till fullo kompenserats av 
en ökande försäljning av information med högre förädlingsgrad. Sammanfattningsvis har Metrias 
utveckling under 2014 varit positiv.

  

På rätt väg  

Långsiktig partner 
Under året har Metria kontinuerligt ökat sitt 

affärsfokus, och arbetet med att ta affärer i en 

konkurrensutsatt marknad har varit intensivt. 

Tack vare våra medarbetares unika kompetenser 

och vår bredd i verksamheten kan kunder erhålla 

kompletta och kostnadseffektiva lösningar från en 

och samma leverantör, och förlita sig på Metria 

som långsiktig partner.

Några exempel på nya kunder och på sådana 

som under året givit Metria förnyat förtroende 

är Sydved AB som byter till Metria för leverans 

av fastighetsinformation och Skanova som med 

hjälp av en internetbaserad molntjänst från 

Metria effektiviserar och förenklar utbyggnaden 

av sitt fibernät. Året avslutades glädjande med 

att Naturvårdsverket i en omfattande offentlig 

upphandling valde Metria som strategisk partner 

för geografiska informationssystem, geodata  

och fjärranalys. 

Ökande intern effektivitet 
För att fortsätta att förbättra bolagets lönsamhet 

och ytterligare stärka bolaget som en tillförlitlig 

leverantör av produkter och tjänster med hög 

kvalitet, har ett arbete inletts med att förenkla, 

effektivisera och standardisera arbetssätt och 

processer. Arbete bedrivs sedan det fjärde kvartalet 

i projektet ”Raka spåret!” som fortsätter  

under 2015.

Långsiktigt hållbart perspektiv
Under 2014 har vi fortsatt stärka vårt fokus på 

hållbarhetsfrågor. De viktigaste händelserna i detta 

är den numera etablerade företagsövergripande håll-

barhetsgruppen, som leds av en hållbarhetsansvarig  
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» Ett arbete har inletts med 
att förenkla, effektivisera  
och standardisera arbetssätt 
och processer «

i ledningsgruppen. Gruppen har börjat samarbeta 

och sammanträda på regelbunden basis. Vi har 

även implementerat den fjärde delen i vår miljöut-

bildning, vilken är särskilt avsedd för lokala och 

central miljösamordnare. 

Härutöver har en policy för etik och mångfald 

(inkl. jämställdhet) samt en finanspolicy färdig-

ställts och antagits av bolagets styrelse.

För 2015 kommer de båda befintliga håll-

barhetsmålen att justeras till ”minskad miljöpå-

verkan från resor” och ”ökad åldersmångfald”. 

Vidare tillkommer två kompletterande hållbar-

hetsmål som tar sikte på produkter och tjänster 

med positiv miljöpåverkan respektive attraktiv 

arbetsgivare.

Ny VD    
I början av oktober tillträdde jag som tillförordnad 

VD då en rekryteringsprocess inleddes att hitta en 

ny ordinarie VD. Jag deltog som en av kandida-

terna och erbjöds uppdraget strax innan jul. 

Jag ser verkligen fram mot att tillsammans 

med bolagets medarbetare fortsätta utvecklingen 

av Metria till Sveriges ledande företag inom geo-

grafisk information!
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Metrias ekonomiska utveckling i korthet
 Definitioner och ytterligare nyckeltal finns på sidorna 41 respektive 62.
 

Mnkr 2012 2013 2014

Nettoomsättning 471,6 431,4 414,8

Rörelseresultat (EBITDA) 28,8 -11,9 27,9

Rörelsemarginal, % (EBITDA) 6,1 -2,8 6,7

Rörelseresultat (EBITA) 21,7 -19,0 20,5

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

Resultat efter skatt 7,1 -19,6 9,6
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Viktiga händelser under året 

Naturvårdsverket 
Strategisk samarbetspartner för geografiska infor-

mationssystem, geodata och fjärranalys.

Plan- och mättjänster
Trosa, Habo och Mullsjö kommun.

Lansering av appen Hitta fastighet
Mobil tillgång till fastighetskartan.

Trafikverket 
Leda arbetet med att skapa en ny miljö för 

ajourhållning av trafiknät.

Underleverantör till Tyréns
All mätning i projekteringen av Varbergstunneln.

Lantmäteriet
Produktion av de sista 20 procent av den  

nationella höjdmodellen. 

Vattenfall
Samarbetspartner kring kart- och 

fastighetstjänster.

Sök efter fastighet eller plats i appen Hitta fastighet.Annika Billstam, elitorienterare besöker Luleå, sponsorsamarbete.
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Ny VD
Urban Lindskog tillträder som tillförordnad VD. 

Raka spåret!
Uppstart av projekt Raka spåret! som har till 

syfte att förenkla, effektivisera och standardi sera 

arbetssätt och processer samt att förbättra den 

interna styrningen och kontrollen.

Nytt miljöcertifikat
Metria får förnyat miljöcertifikat enligt  

ISO 14001.

Bra score 
EcoVadis rankar Metrias hållbarhetsarbete  

och ger bolaget score 53, vilket innebär topp 

30 procent av alla bolag som de granskar.

Resestipendium
Tillsammans med Lantmäteriet, ESRI Sverige och 

NorrGIS delar Metria ut årets resestipendie till 

Stefan Stenlunds minne till Karl-Magnus Jönsson, 

GIS-utvecklare i Kristianstads kommun.

Uppdrag åt Statens Kartverk i Norge – Statisk GNSS mätning för anslutning till nytt höjdnät NN2000.  
På bilden: Jobb i Start av mottagare uppe på Valdres flye vid Jotunheimen. Foto: Per-Åke Jureskog.
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Kort om Metria

Affärsidé

Metria är länken mellan kartan och verkligheten. 

Vi samlar in, bearbetar och analyserar geogra-

fiska data och fastighetsinformation. Genom 

smarta lösningar vidareutvecklar och effektivi-

serar vi kundens verksamhet.

Verksamhetens mål

Metria ska vara det ledande företaget inom 

geografisk information och bolagets långsiktiga 

ekonomiska mål är att uppnå en rörelsemarginal 

före avskrivningar (EBITDA) på 10 procent. 

Prioriteringar 2014

Vi arbetar för att

• Effektivisera den gemensamma säljstyrningen

• Stärka affärsmannaskapet i organisationen och 

skapa en kultur där fler bidrar till affärsmöjlig-

heter och långsiktiga kundrelationer vilket leder 

till ökad försäljning.

• Förbättra den interna effektiviteten och 

leverans  kapaciteten. 

Metria och bland annat Pär Ljungdahl gör fler UAS-flygningar (Unmanned Aircraft Systems). En bra teknik för framställning och kostnadseffektiv uppdatering av 
digitala terrängmodeller. Fotograf Niklas Gustavsson.

Bolagsstyrningsrapport 2014 



9

Ägande

Metria ägs till 100 procent av svenska staten. 

Bolaget har inte något uppdrag från regering eller 

riksdag att tillgodose särskilda samhällsintressen, 

utan verkar helt på den kommersiella marknaden 

och försäljningen sker i konkurrens.  

Värdegrund

Metrias värdegrund syftar till att upprätthålla 

en kultur som ger starka kundrelationer och en 

attraktiv arbetsplats. Värdegrunden bygger på 

engage mang, närhet, agilt arbetssätt och sam-

arbete.

Styrfilosofi

Bolagets styrfilosofi utgår från att varje chef 

och medarbetare vill göra sitt bästa. Att alla ska 

kunna ta egna beslut utifrån de värderingar och 

policys som är fastlagda, samt tydliga ansvar och 

befogenheter. Resultatet mäts på varje nivå. Varje 

chef har fullt ansvar för sin verksamhet i form av 

resultat, personal, omkostnader etc.

Alla medarbetare har ett eget ansvar för sitt 

arbete, men även för Metria i stort. Öppenhet och 

kommunikation är viktigt för att alla ska ha rätt 

information och kunna ta egna beslut. Delaktighet 

och respekt för varje individ skapar motivation. En 

organisation där alla tar eget ansvar för sin del och 

för helheten och strävar åt samma håll ger en högre 

effektivitet och ett mer intressant arbete. 

Grupparbete Företagsträff den 7–8 feb 2014. Teman  under dagarna var bland andra  samarbete, affärsfokus och strategiarbete.
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 Kunderbjudande
80 procent av all information kan knytas till ett 

geografiskt läge. Det är i geografin som Metrias 

verksamhet har sin grund. Kunderbjudandet är:

• Plan- och mättjänster i form av uppdrag och 

konsulting till i huvudsak kommunsektorn samt 

entreprenörs- och konsultbolag inom bygg, 

anläggning och projektering. 

• Produkter i form av molntjänster eller leverans 

av data för tillgång till kart- och fastighetsin-

formation. 

• Konsulttjänster inom geografiskt IT. 

Plan- och mättjänster
Metria utför mätning som sen blir grund för 

projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor 

och nybyggnadskartor. Vi mäter också för etable-

ring av stomnät såsom bruks- och anslutningsnät. 

Punkterna i ett stomnät är utgångspunkter för 

mer detaljerad mätning. De största kundgrup-

perna är kommuner, projekteringsbolag och 

myndigheter.  Behoven av noggrannhet varierar 

och därför mäter vi med olika tekniker, så som 

totalstation, GPS, laserskanning och förarlösa 

flygplan (så kallade UAS). De mest kvalificerade 

teknikerna ger mätningar med millimeternog-

grannhet.

Exempel på viktiga affärer under året

Mullsjö kommun outsourcar under året all mät-

ning och övrig hantering kring deras kommunala 

mät och kartverksamhet till Metria. Uppdraget 

omfattar mätningar, tillgång till bra IT-stöd och 

programvaror liksom expertstöd så att kommunen 

och dess invånare kan använda ett kartunderlag 

som krävs i kommunens utveckling och besluts-

fattande. 

Mullsjö rondellen och Högskoleområdet Jönköping. © Metria.
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Varbergstunneln projekteras och sedan i mars 

ansvarar Metria, som underleverantör till Tyréns, 

för all mätning i projektet. Med dubbelspår kan 

kapacitet och turtäthet öka både för person- och 

godstrafik, och för Varberg som tätort innebär 

tunnelbygget att järnvägen försvinner från samhäl-

let. Metria har satt ut punkter som sedan varit 

utgångspunkt för att mäta in spår och andra detal-

jer, till exempel signaler och växlar, runt befintliga 

spår. När väl byggnationen startar är punkterna 

också utgångspunkt för byggnation. Även mark- 

och terrängmodeller över området är framtagna. 

Metria ansvarar för laserskanning till den natio-
nella höjdmodellen till Lantmäteriet. Höjddata 

används bland annat som underlag i fysisk plane-

ring, riskbedömningar eller för visualisering i 3D. 

Datainsamlingen till den nationella höjdmodellen 

har pågått sedan 2009. Metrias uppdrag innefattar 

insamling av de resterande 20 procent av Sverige 

och omfattar svenska fjällen. Underleverantörer i 

uppdraget är BSF Swissphoto AG, Fugro Geospa-

tial B.V. och FM International OY FINNMAP. Korridorskarta, Varbergstunneln ©Jonas Rasmussen, Trafikverket.

Fjällvärlden, i verkligheten och laserscannad. Foto: Sofia Forsberg. Exempel på laserscanning för den nationella höjdmodellen (NH).
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Produkter
Kunder får tillgång till geografisk information 

och fastighetsinformation i form av kartor, bilder 

och fastighetsinformation. Metria har ett eget 

geodatalager som innebär leverans av kvalitets-

säkrad data till marknaden, antingen i form av 

olika molntjänster eller som dataleverans. Bland 

de kunderna återfinns flera skogsbolag, banker, 

telekom- och energibolag.  

Exempel på viktiga affärer under året

Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar, 

organiserar och presenterar lokal information.  

I mer än hundra år har bolaget hjälpt människor 

hitta lokal information och företag att hitta sina 

kunder. Mobilannonsering är idag den snab-

bast växande delen av Eniros affär. Vi har länge 

haft Eniro som kund. Under året fick vi förlängt 

förtroende att vara Eniros leverantör av adresser, 

kartdata och bilddata. Vi fortsätter också produ-

cera kartorna i telefonkatalogen Din Del.

Metria har vunnit ett ramavtal gentemot  

SL, Storstockholms Lokaltrafik. Avtalet gäller 

till handahållande av kartdata, licenser och till-

hörande tjänster. Inom ramen för avtalet kommer 

vi att leverera webbtjänster samt visningstjänster 

för deras interna bruk inom SL samt tjänster för 

bearbetning av geografiska data och framställ-

ning av tryckta kartor. 

Tjänsten FastighetSök ger aktuell information 

från fastighetsregistret. De fyra största bankerna  

i Sverige har länge varit anslutna till tjänsten, men 

har parallellt med detta också arbetat mot för-

åldrade stordatormiljöer. I samarbete med varje 

enskild bank har vi under året skapat verksam-

hetsanpassade lösningar av webbtjänsten (webser-

vice) av FastighetSök. Nu kan de hämta och lagra 

fastighetsinformation i sina egna kredithand-

läggningssystem, vilket ger en mer effektiv och 

säker kredithandläggningsprocess. De omoderna 

stordatorlösningarna är stängda. 

Fastighetsuttag fritidshus med taxeringsvärde mer än 4,5 milj och egen strand.

Eniros söktjänst Karta/Flygfoto.
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Konsulttjänster inom analys  
och geografiska IT-system
Erbjudandet spänner över stora delar av den 

kompetens som finns inom GIS (geografiska 

informationssystem) idag. Från GIS-strategier, 

verksamhetsutveckling och geografiska analyser 

till utvecklings- och förvaltningsuppdrag där 

karttjänster utgör ett verktyg för samarbete och 

beslutsfattande. De största kunderna återfinns 

bland myndigheter, skogs-, energi- och tele-

kombolag. 

Exempel på viktiga affärer under året

Naturvårdsverket valde i slutet av året Metria 

som strategisk partner för geografiska informa-

tionssystem, geodata och fjärranalys. Även sedan 

tidigare har Metria varit leverantör av geografiska 

informationssystem (GIS), geodata och naturtyps-

karteringar med fjärranalys som del i arbetet med 

skydd och skötsel av värdefulla naturområden. 

Naturvårdsverkets vision är att geografiska data 

ska stödja besluts- och handläggningsprocesser, 

vara en naturlig källa för att utveckla miljöpoli-

tiken och vara ett av deras viktigaste kommuni-

kationsmedel. I det arbetet ska Metria stödja dem 

att utveckla sitt geografiska informationssystem 

(GIS) så att insamling och bearbetning av infor-

mation blir effektiv och att utbytet av geodata 

med andra myndigheter eller organisationer 

fungerar tillfredsställande. 

Vattenfall har under året anlitat Metria för att 

leverera geografisk information med tillhörande 

tjänster. Avtalet omfattar bland annat anpassade 

karttjänster (WMS-tjänster), ortofototjänster, 

insamling och lagring av geodata från kommuner, 

fastighetsinformationstjänster och nyttjanderätter 

för tillgång till data. Karttjänsten är en WMS-

tjänst och innehåller aktuella bakgrundskartor. 

Att få tillgång till aktuell geografisk information 

är en viktig input till Vattenfalls kärnverksam-

het och ett av skälen till att Metria valdes som 

leverantör.

Foto: Lisbeth Westberg. 
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Svensk kod för bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i Metria bygger på det regel-

verk och den struktur som följer av Aktiebolags-

lagen, Svensk kod för bolagsstyrning (koden) 

samt Statens ägarpolicy. Med regelverket som 

utgångspunkt har Metria utvecklat ett system 

för bolagsstyrning, som löpande utvärderas och 

vidareutvecklas. De avvikelser gentemot koden 

som föranletts av statens ägande berör i huvudsak 

nomineringen och arvoderingen av styrelseleda-

möter och revisorer där koden utgår från före-

komsten av en av stämman utsedd valberedning. 

En annan avvikelse i förhållande till koden är att 

Metria inte redovisar styrelseledamots oberoende 

i förhållande till staten som större ägare. Efter-

som minoritetsägare saknas i Metria, saknas 

också skäl att redovisa denna form av oberoende. 

I övrigt följer Metria koden.

Statens ägarpolicy
Statens ägarpolicy reglerar Metrias styrning i 

flera avseenden, bland annat genom föreskriften 

att koden ska tillämpas och att allmänheten ska 

inbjudas att delta i årsstämman men även

genom anvisningen att statliga företag ska vara 

ledande inom hållbarhetsområden vilket omfattar 

miljömässigt och socialt ansvar, jämställdhets-

arbete och arbete för mångfald och mot diskri-

minering. Ägarpolicyn styr också Metrias arbete 

genom dess riktlinjer för extern rapportering och 

för anställningsvillkor för ledande befattningsha-

vare. Se vidare Statens ägarpolicy, Fi 2012:6.

Bolagsordning
Bolagets verksamhet är att ”tillhandahålla tjäns-

ter och produkter inom områdena geografisk

information, fastighetsinformation och geogra-

fisk informationsteknik samt att driva därmed 

förenlig verksamhet”. Beträffande bolagets 

styrelse anges i bolagsordningen att denna ska ha 

sitt säte i Gävle och bestå av lägst sex och högst 

åtta ledamöter förutom personalrepresentanter 

samt att dess ordförande utses av bolagsstämman. 

Särskilda regler rörande ledamots tillsättning eller 

entledigande finns inte i bolagsordningen. Kallelse 

till årsstämma eller extra bolagsstämma där fråga 

om ändring av bolagsordningen ska behandlas 

utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor 

före stämman. Utöver de obligatoriska uppgif-

terna förekommer i Metrias bolagsordning även 

uppgift om riksdagsledamots rätt att närvara och 

ställa frågor vid bolagsstämma.
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Årsstämma
Metrias högsta beslutande organ är bolagsstäm-

man. Stämman kan besluta i alla frågor som 

inte enligt lag uttryckligen faller under annat 

bolagsorgans exklusiva kompetens. Vid bola-

gets årsstämma, vilken senast hölls i april 2014, 

väljs bolagets styrelse och ledamöternas arvode 

fastställs. Till årsstämmans övriga obligatoriska 

uppgifter hör att fastställa bolagets balans- och 

resultaträkningar, att besluta om disposition av 

resultatet samt att besluta om ansvarsfrihet för 

styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Bolagsstämman utser externrevisor och faststäl-

ler dennes arvode. Riksdagsledamot har rätt att, 

efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolags-

stämma och i anslutning till denna ställa frågor. 

Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka 

i förväg. Underrättelse om tid och plats för bo-

lagsstämma ska sändas med brev till Riksdagens 

centralkansli i anslutning till utfärdandet av kal-

lelsen till stämman. Nästa årsstämma är planerad 

att hållas den 27 april 2015. 

Valberedningen
Som tidigare framgått har Metria inte någon 

valberedning som är utsedd av bolagsstämman. 

Valberedningens roll har i de statliga bolagen ersatts 

av en nomineringsprocess koordinerad av Enheten 

för bolagsanalys och ägarstyrning inom Närings-

departementet.  

Styrelsen och dess utskott
Styrelsen har det övergripande ansvaret för 

bolagets organisation och förvaltningen av 

bolagets angelägenheter. Metrias styrelse består 

av sju bolagsstämmovalda ledamöter samt av två 

arbetstagarrepresentanter med två suppleanter 

för dessa. Styrelsens ledamöter liksom styrelsens 

ordförande väljs av stämman för ett (1) år i taget. 

Utskotten utgörs av revisions-, ersättnings- samt 

affärsutskott.
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Metrias styrelse 2014

Styrelsen har följande ledamöter 2014:

Christina Rogestam, styrelseordförande och  

ordförande i ersättningsutskottet

Övriga styrelseuppdrag: Fastighets AB Balder 

(ordförande), Lönnbacken AB (styrelseledamot) 

och Högskolan Skövde (styrelseledamot).

Katarina Axelsson Lindgren, ledamot

Övriga styrelseuppdrag: Yrkesakademin (ord-

förande), Fora (ordförande), Agricam (styrelse-

ledamot) och Vaessa (styrelsesuppleant),  

Previa (ordförande, till och med 30/6-14).

Börje Bengtson, ledamot  

och ordförande i affärutskottet

(från och med 29 april 2014)

Övriga styrelseuppdrag: C-Rad (ordförande) och 

Åmotfors Energi (ordförande) Svevia (styrelse-

ledamot), Setra (styrelseledamot), Mellanskog 

(styrelseledamot), Mattssonföretagen (styrelse-

ledamot) och Sortera (styrelseledamot).

Katarina Burton, ledamot

(från och med 29 april 2014)

Övriga styrelseuppdrag: Advania hf (styrelsele-

damot).

Pia Gideon, ledamot 

och ordförande i revisionsutskottet

(från och med 29 april 2014)

Övriga styrelseuppdrag: Klövern AB (styrelse-

ledamot), Svevia (styrelseledamot), Qlucore AB  

(styrelseledamot), Scandbook AB (styrelse-

ledamot), e-vård AB (styrelseledamot) och  

Gaialeadership AB (styrelseledamot).

Ann-Charlotte Jarleryd, ledamot

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Från vänster: Börje Bengtsson, Mats Rosengren, Katarina Burton, Michael Thorén, Per-Åke Jureskog, Christina Rogestam, 
Katarina Axelsson Lindgren, Pia Gideon och Ann-Charlotte Jarleryd.
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Urban Lindskog, ledamot

(från och med 29 april 2014 till 6 oktober 2014)

Övriga styrelseuppdrag: Teracom Boxer Group AB 

(styrelseledamot).

Michael Thorén, ledamot och ägarrepresentant

(från och med 29 april 2014)

Övriga styrelseuppdrag: Orio AB (styrelse-

ledamot), AB Svenska Spel (styrelseledamot)  

och SJ AB (styrelseledamot). 

Erik Nilsson, ledamot, arbetstagarrepresentant

Sverige Ingenjörer 

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Per-Åke Jureskog, ledamot,

arbetstagarrepresentant Unionen

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Lars-Erik Johansson, suppleant,  

arbetstagarrepresentant Unionen

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Mats Rosengren, suppleant,  

arbetstagarrepresentant Sveriges Ingenjörer

Övriga styrelseuppdrag: Inga.

Gunvor Engström, ledamot

(ledamot till och med 29 april 2014)

Patrik Jönsson, ledamot

(ledamot till och med 29 april 2014)

Peter Ljung, ledamot och ordförande  

revisionsutskottet

(ledamot och ordförande revisionsutskottet till 

och med 29 april 2014)

Anders Ågren, ledamot

(ledamot till och med 29 april 2014)

Verkställande direktören, Karin Annerwall Parö 

(till och med 5 oktober 2014) respektive Urban 

Lindskog (från och med 6 oktober 2014), ingår 

inte i styrelsen men närvarar regelmässigt vid 

dess sammanträden, normalt som föredragande. 

Styrelsens sekreterare är bolagsjurist Anders Lars-

son som även han deltar i sammanträdena. Under 

2014 höll styrelsen nio sammanträden, varav 

mötet i september var ett strategimöte. Närvaro av 

styrelsens ledamöter framgår av tabell på sida 19. 

Styrelsen har inom sig inte annan arbetsfördelning 

än vad som följer av ordförandens särskilda upp-

gifter och de uppgifter som ankommer på ledamot 

av respektive utskott.

Styrelsens arbetsordning
Styrelsen har fastställt en arbetsordning vars 

innehåll omprövas årligen. I arbetsordningen har 

styrelsen fastställt den huvudsakliga tidplanen för 

årets styrelsemöten och deras innehåll. Av arbets-

ordningen framgår även vilken typ av ärenden 

som kräver beslut av styrelsen. 

Arbetsordningen utgör, tillsammans med den 

särskilt upprättade VD-instruktionen, en mandat-

fördelning mellan styrelsen och bolagets verkstäl-

lande direktör. Även relationen mellan ägaren 

och styrelsen regleras i arbetsordningen genom 

föreskriften att ordföranden bör samordna sin syn 

med företrädare för ägaren i frågor av avgörande 

betydelse för bolaget. Arbetsordningen ger också 

besked om struktur och mandat för de utskott  

styrelsen valt att inrätta, nämligen revisionsut-

skottet, ersättningsutskottet och affärsutskottet. 

Till arbetsordningen hör detaljerade instruk-

tioner rörande den rapportering som verkställande 

direktören löpande och i samband med styrelse-

mötena ska lämna för att styrelsen fortlöpande 

ska kunna bedöma bolagets och koncernens 

ekonomiska situation. 
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Styrelsens utskott

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet har till uppgift att svara för 

beredningen av styrelsens arbete med bolagets finan-

siella rapportering och har i övrigt de uppgifter som 

framgår av koden och aktiebolagslagen. 

Revisionsutskottet ska bereda frågor inför styrelse-

möten avseende;

• Bolagets finansiella rapportering såsom årsbok-

slut, bokslutskommuniké och kvartalsrapporter.

• Hållbarhetsredovisning.

• Revisorns opartiskhet och självständighet och 

uppmärksamma om revisorn tillhandahåller 

bolaget andra tjänster än revisionstjänster.

• Upphandling av revision och revisionstjänster.

• Bolagets interna kontroll och riskhantering.

Revisionsutskottet består av ledamöterna  

Pia Gideon, ordförande (från 29 april 2014),  

Ann-Charlotte Jarleryd, Katarina Axelsson Lindgren 

(från och med 12 februari 2014), Patrik Jönsson (till 

och med 29 april 2014) och Peter Ljung (ordförande 

till och med 29 april 2014). Utskottet har under 

2014 haft sju sammanträden. Bolagets revisor har 

representerats vid ett av dessa sammanträden.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska bereda frågor för styrelse-

beslut i frågor angående;

• Ersättningsprinciper

• Ersättningar och andra anställningsvillkor för 

bolagsledningen.

• Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlin-

jer för ersättningar till ledande befattningshavare 

som årstämman enligt lag ska fatta beslut om.

• Gällande ersättningsstrukturer och ersättnings-

nivåer i bolaget.

Vid årsstämman 2014 fastställdes riktlinjer för 

ledande befattningshavares anställningsvillkor, 

vilka riktlinjer ansluter till den syn regeringen 

ger uttryck för i sin ägarpolicy. Enligt styrelsens 

arbetsordning ska styrelseordföranden, förutom 

att leda styrelsearbetet, följa företagets inriktning 

och utveckling genom regelbundna kontakter med 

verkställande direktören samt kontrollera att sty-

relsens beslut verkställs. Vidare bör ordföranden 

samråda med verkställande direktören i förekom-

mande strategiska frågor samt företräda bolaget i 

frågor som rör ägarstrukturen. 

Det är ordförandens uppgift att kalla till extra 

bolagsstämma när så är påkallat med hänsyn till 

utvecklingen i företaget eller när det i övrigt be-

gärs enligt aktiebolagslagen. Enligt arbetsordning-

en ska styrelsen vid minst ett möte årligen, utan 

närvaro av VD eller annan medlem av bolagsled-

ningen, träffa bolagets revisor. En utvärdering av 

styrelsearbetet och VDs arbete genomförs årligen 

på initiativ av bolagets ordförande.

Ersättningar till styrelseledamöter
Vid årsstämman den 29 april 2014 beslutades att 

arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 

175 000 kronor och till övriga styrelseledamöter 

med 88 000 kronor vardera samt att arvode inte 

utgår till styrelseledamot som är anställd i Reger-

ingskansliet. Vid årsstämman beslutades också 

att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå 

med 25 000 kronor till utskottets ordförande 

och 20 000 kronor till utskottsledamot samt att 

arvode inte ska utgå till utskottsledamot som är 

anställd vid Regeringskansliet. Berörda arvoden 

avser perioden fram till nästkommande årsstäm-

ma. I linje med Statens ägarpolicy utgår ingen 

ersättning till arbetstagarrepresentanter.
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Ersättningsutskottet består av ordförande Christina 

Rogestam, samt ledamöterna, Michael Thorén (från 

och med 29 april 2014), Pia Gideon (från och med 24 

september 2014) och Urban Lindskog (från och med 

29 april 2014 till och med 6 oktober 2014), Gunvor 

Engström (till och med 29 april 2014), Anders Ågren 

(till och med 29 april 2014), Patrik Jönsson (till och  

med 29 april 2014). Utskottet har under 2014 haft 

åtta sammanträden. De bolagsstämmovalda styrelse-

ledamöternas närvaro vid styrelsemöten och utskotts-

möten under 2014 framgår av nedanstående tabell.

Affärsutskottet

Affärsutskottet har till uppgift att förbereda 

frågor för styrelsen rörande bolagets produktför-

säljnings- och uppdragsverksamhet, samt stötta 

bolagsledningen i frågor rörande affärsverksam-

hetens utveckling. Utskottet har delegat från 

styrelsen att tillstyrka eller avstyrka att bolaget 

lämnar anbud. Projekt eller uppdrag som ska 

behandlas av affärsutskottet är uppdrag där an-

budssumman överstiger 15 mnkr. 

Affärsutskottets uppdrag från styrelsen är att 

verka för att bolagets totala risk inte blir för stor:

• de projekt som godkänns i affärsutskottet har 

en rimlig riskprofil,

• att bolaget har en tillfredställande bedömning 

av risker och riskhantering.

Affärsutskottet består av Börje Bengtsson, ord förande, 

Urban Lindskog (ledamot 29 april–5 oktober 2014) 

Katarina Burton, ledamot, Katarina Axel sson 

Lindgren, (ledamot 29 april–17 juni), samt Erik 

Nilsson (ledamot 29 april–17 juni). Beslut om 

införande av affärsutskott är ett initiativ från 

styrelsen. 

De bolagsstämmovalda styrelseledamöternas 

närvaro vid styrelsemöten och utskottsmöten 

under 2014 framgår av nedanstående tabell.

Närvaro styrelse
Tabellen visar närvaron på mötena såsom invald 

ledamot i styrelse och respektive utskott. När-

varon beskrivs som exempelvis 9 möten av 9.

Ledamot Styrel se
Revisions-

utskott
Ersättnings-

utskott
Affärs-
utskott

Christina Rogestam 9/9 8/8

Pia Gideon² 6/7 5/6 7/7

Katarina Axelsson Lindgren 8/9 6/6 1/1

Katarina Burton² 7/7 4/4

Börje Bengtsson² 6/7 4/4

Gunvor Engström¹ 2/2 1/1

Ann-Charlotte Jarleryd 8/9 7/7

Patrik Jönsson¹ 2/2 3/3 1/1

Urban Lindskog³ 5/5 3/3

Michael Thorén² 6/7 7/7

Peter Ljung¹ 2/2 3/3

Anders Ågren¹ 2/2 1/1

1.  Ledamot av styrelsen till och med 29 april 2014.
2. Ledamot av styrelsen från och med 29 april 2014.
3. Ledamot av styrelsen från och med 29 april 2014 och till 6 oktober 2014.
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Revisorer
Vid årsstämman den 29 april 2014 utsågs revi-

sionsföretaget Grant Thornton Sweden AB, med 

Lena Möllerström Nording som huvudrevisor, till 

revisor i Metria. Bolagets revisor avger revisions-

berättelse för Metrias årsredovisning samt för sty-

relsens och verkställande direktörens förvaltning. 

Revisorn lämnar även ett revisionsyttrande över 

bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisning-

en och en rapport över granskningen av ersättning 

till ledande befattningshavare. Delårsrapporten per 

30 september 2014 har översiktligt granskats av 

revisorn i enlighet med rekommendation utfärdad 

av FAR. Ersättning till revisorerna utgår, i enlighet 

med stämmans beslut, enligt löpande räkning.

Verkställande direktör och ledning
Urban Lindskog, VD 

(från och med 6 oktober 2014)

Födelseår: 1965

Styrelseuppdrag: Teracom Boxer Group AB.

Utbildning: Civ. ing. systemteknik, KTH; MBA, 

INSEAD, Frankrike.

Arbetslivserfarenhet: VD Oryx Simulations AB, 

VD Catella IT AB, styrelseordförande Glocalnet 

AB, styrelseledamot Teracom Boxer Group.

Karin Annerwall Parö, VD 

(till och med 5 oktober 2014)

Födelseår: 1961

Styrelseuppdrag: ULI Service AB, Future Position X.

Utbildning: Kemiingenjör, teknologie licentiat  

i värmeteknik, KTH.

Arbetslivserfarenhet: Miljöchef Vattenfall,  

Regionchef Sweco VBB, VD Sweco Theorells.

Verkställande direktören har till uppgift att an-

svara för och sköta den löpande förvaltningen av 

bolagets angelägenheter efter styrelsens riktlinjer 

och anvisningar. I styrelsens arbetsordning och i 

styrelsens instruktion för verkställande direktören 

klargörs bland annat arbetsfördelningen mellan 

styrelsen och verkställande direktören. Genom 

styrelsens arbetsordning, delegationsordningen 

samt föreliggande instruktioner säkerställs att 

frågor av väsentlig betydelse för bolaget eller för 

respektive affärsenhet underställs verkställande 

direktörens och/eller styrelsens prövning. För be-

handling av bolagsgemensamma frågor har inom 

Metria inrättats en ledningsgrupp bestående av 

affärsenhetscheferna, stabscheferna och verkstäl-

lande direktören. Samordning och förankring 

inom områden som inköp, hållbarhet, it och 

affärsprocesser samt prövning av frågor av etisk 

karaktär hanteras av ledningsgruppen. Lön och 

ersättningar samt övriga förmåner för verkstäl-

lande direktören och andra ledande befattnings-

havare framgår av Metrias årsredovisning 

för 2014. Inga incitamentsprogram förekommer  

i Metria.
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Organisation

VD

Plan & Mät Konsult Produkter

Ekonomi HR UtvecklingKommunikation Juridik &  
Affärsstöd IT

Intern kontroll  
och finansiell rapportering
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolags-

lagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den 

interna kontrollen. Enligt koden och årsredovis-

ningslagen avger styrelsen härmed en beskrivning 

av de viktigaste inslagen i bolagets system för 

intern kontroll och riskhantering i samband med 

den finansiella rapporteringen.

Kontrollmiljö
Genom styrelsens arbetsordning samt genom sty-

relsens instruktioner för verkställande direktören 

respektive styrelsens utskott säkerställs en tydlig 

roll- och ansvarsfördelning för en effektiv ledning 

och styrning av verksamheten. Med samma syfte 

har styrelsen och verkställande direktören utfär-

dat en rad policys och riktlinjer. Dessa policys 

och riktlinjer, däribland den delegationsordning 

varigenom ledande tjänstemäns ansvar och befo-

genheter klart definieras, följs upp och omarbetas 

vid behov. Företagsledningen utarbetar härutöver 

instruktioner avseende bolagets finansiella rap-

portering. Samtliga policys, riktlinjer och instruk-

tioner finns samlade på bolagets intranät.

Väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer
Risk är här definierat som en händelse som påver-

kar bolagets möjlighet att uppnå sina verksam-

hetsmål och genomföra sina strategier. Bolagets 

risker har värderats av ledningen och bedöm-

ningen är baserad på sannolikhet och konsekvens. 

De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms 

vara följande:

Marknadsrisk

Konjunkturförändring ger ofta en ändring i efter-

frågan, vilket leder till att kunder kan påverkas 

negativt eller positivt. Efterfrågan på Metrias 

erbjudanden ändras även med förändrade behov 

hos kunderna. Bolaget strävar efter att bredda 

kundbasen för att med detta parera för eventuell 

konjunkturpåverkan. Vår gemensamma försälj-

ningsprocess och säljstyrning syftar bland annat 

till att minimera riskerna förknippade med för-

ändrade kundbehov, priser och kundbeteenden.

Förutom många små kunder har Metria några 

få stora kunder. Det innebär en risk att bortfall av 

någon av dessa stora kunder skulle få en ome-

delbar effekt på bolagets omsättning och belägg-
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ningsgrad. Metria strävar efter att minska denna 

risk genom att utöka antalet kunder och på så sätt 

minska exponeringen mot de få stora kunderna.

EU tog 2007 beslut om ett nytt EU-direktiv, 

Inspire, med syftet att ge bättre tillgång till of-

fentliga geodata, för tillämpning på miljöfrågor, 

via tjänster på Internet. Motivet är att myndigheter 

på ett effektivare sätt ska kunna utbyta data med 

varandra. Detta rör sig till största delen om Lant-

mäteriets geodata. Tidigare har myndigheterna 

köpt dessa data från Lantmäteriets återförsäljare, 

i första hand Metria. Nu kan de som alternativ 

betala en avgift och få tillgång till data i obear-

betad form för eget bruk. Stora myndigheter och 

kommuner har redan tecknat avtal för datadelning 

och fler väntas följa efter. Marknaden för försälj-

ning av oförädlad information förväntas därför 

minska under den kommande treårsperioden och 

Metria kommer att fokusera mer på produkter och 

tjänster som tillför mer värde till kunden.

Projektrisker

Handhavandet av projekten kan innebära en 

risk, förmågan att driva projekten ekonomiskt, 

kvalitetsmässigt och enligt tidsplan. Metria har 

både projekt med löpande pris och med fast pris. 

Fastprisprojekten är mer riskabla i sin natur, men 

kan också vara mer lönsamma. Risken begränsas 

genom att etablerade processer för t ex offerter 

och avtal, projektstyrning och finansiell uppfölj-

ning, efterlevs. Riskhanteringen i projekten har 

under året förbättrats genom införandet av ruti-

ner för projektvärdering.

Kompetensförsörjning

Metria har en medelålder på 46,5 år och står 

inför en period av pensionsavgångar. För att möta 

detta samt för att växa personalmässigt kommer 

rekryteringar att genomföras framöver. Samtidigt 

råder svårigheter att rekrytera inom vissa kompe-

tensområden, till exempel mätningsingenjörer.

Kreditrisk

Den finansiella risken bedöms relativt låg i 

bolaget. Riskerna anses framförallt ligga inom 

bolagets förmåga att ha en tillfredsställande 

likviditet för att driva bolagets verksamhet. Med 

förändringar som kan komma i kundmixen finns 

risk att kundförluster ökar. Metria är obelånat 

och har tillgång till en outnyttjad checkkredit. 

Likviditetsprognoser upprättas löpande med utfall 

och prognos som grund. 

En finanspolicy för bolaget finns framtagen 

och beslutad av styrelsen för att hantera de finan-

siella riskerna.

Riskhantering, uppföljning  
och kontrollaktiviteter

Raka spåret!

Under 2014 har ett projekt vid namn Raka  

spåret! initierats.

Det övergripande syftet med Raka spåret! 

är att förenkla, effektivisera och standardisera 

arbetssätt och processer samt att förbättra den 

interna styrningen och kontrollen.

Projektet har identifierat de mest kritiska 

verksamhetsprocesserna, deras viktigaste risker 

och föreslagit hantering av dessa risker. Under 

våren 2015 kommer denna riskhantering att 

implementeras. I projektet hanteras försäljning 

och leverans av uppdrag/projekt, dataförsäljning 

och produktutveckling. Projektet arbetar med en 

interkontrollmetodik vilket innebär att risker i 

processer identifieras, kontroller utformas för att 

hantera dessa risker, kontrollerna implementeras 
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och interna revisioner genomförs sedan fortlö-

pande för att säkerställa och stödja ett förändrat 

arbetssätt.

För att säkerställa utvecklingen av bolagets 

interna kontrollmiljö sker en kontinuerlig upp-

följning av Raka spåret! i revisionsutskott och 

styrelse.

Styrprocess

Metrias process för styrning via bolagets led-

ningsgrupp och affärsenheternas ledningsgrup-

per har under 2014 ytterligare strukturerats och 

standardiserats. Varje månad följs nyckeltal upp 

som indikerar bolagets rörelse mot uppsatta verk-

samhetsmål. Vid avvikelser beslutas i lednings-

grupperna om korrigerande åtgärder och dessa 

åtgärder följs löpande upp.

Säljstyrning

Effektiv försäljning är en av de viktigaste förut-

sättningarna för att nå bolagets mål. Under 2014 

har en strukturerad säljstyrningsprocess tagits 

fram och implementerats. Säljstyrningen som är 

gemensam för hela bolaget, baseras på nyckel-

tal som indikerar säljprocessens prestanda och 

dessa mäts och följs upp varje månad. Detta ska 

säkerställa att vi tidigt identifierar och hanterar 

omvärldsrisker samt optimerar användningen av 

våra säljresurser.

Information och kommunikation

Information om bolagets policys, riktlinjer och 

instruktioner finns på Metrias intranät vilket är 

tillgängligt för samtliga anställda i bolaget. För-

ändringar i dessa kommuniceras också till organi-

sationen via linjeorganisationen och ansvarig chef. 

Uppdateringar och förändringar i redovisnings- 

och rapporteringsprinciper kommuniceras löpande 

både via intranät och regelbundna möten inom 

bolagets ekonomifunktion. Nödvändiga system 

finns för att säkerställa att tillförlitlig och aktuell 

information finns tillgänglig för ledningen för att 

den ska kunna utföra sina uppgifter på ett korrekt 

och effektivt sätt.

Uppföljning 

Bolagets verkställande direktör och ekonomichef 

genomför regelbundna genomgångar avseende 

det ekonomiska utfallet med cheferna för res-

pektive affärsenhet. I bolaget finns controllers 

vilka har en central roll för analys och uppfölj-

ning av affärsenheternas finansiella rapportering 

samt för att se till att de policys, riktlinjer och 

övriga instruktioner, som har en inverkan på den 

finansiella rapporteringen, följs. Vid varje må-

nadsskifte har controller och projektledare/chefer 

genomgång av samtliga projekt för att bedöma 

eventuella förlustrisker i projekten.

Inför varje kvartalsbokslut görs värdering av 

respektive projekt. I bolagets affärsprocesser in-

går finansiella kontroller avseende godkännande 

och redovisning av transaktioner. I boksluts- och 

rapporteringsprocessen finns kontroller bland 

annat för projekt med avvikande saldon. Styrelsen 

utvärderar månadsvis verksamhetens utveckling, 

resultat och ställning genom ett rapportpaket 

innehållande utfall, budget, prognoser och kom-

mentarer till vissa nyckelfaktorer. Revisionsut-

skottet, som regelbundet rapporterar till styrelsen, 

har en övervakande roll vad gäller effektiviteten 

i bolagets finansiella rapportering, riskhantering 

samt styrning och kontroll. Revisionsutskot-

tet följer upp att bolagets redovisning uppfyller 

föreliggande krav.
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Underskrifter styrelsen 
Stockholm, 2015-03-23

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
Verkställande direktör

Internrevision
Styrelsen har i dagsläget valt att inte inrätta en 

särskild intern revisionsfunktion. Vid behov av 

specifika internrevisionsinsatser kommer detta att 

täckas genom upphandling av externa resurser.



25

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten 
Till årsstämman i Metria AB, organisationsnummer 556799-2242

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyr-

ningsrapporten för år 2014 (på sidorna 8–24) och 

för att den är upprättad i enlighet med årsredovis-

ningslagen.

Vi har läst bolagsstyrningsrapporten och base-

rat på denna läsning och vår kunskap om bolaget 

anser vi att vi har tillräcklig grund för våra utta-

landen. Detta innebär att vår lagstadgade genom-

gång av bolagsstyrningsrapporten har en annan 

inriktning och en väsentligt mindre omfattning 

jämfört med den inriktning och omfattning som 

en revision enligt International Standards on  

Auditing och god revisionssed i Sverige har.

Vi anser att en bolagsstyrningsrapport har upp-

rättats, och att dess lagstadgade information är 

förenlig med årsredovisningen.

Stockholm den 23 mars 2015

Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording

Auktoriserad revisor
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Inledning
Metria bedriver verksamhet på 27 orter i  

Sverige och har för närvarande inte någon  

utländsk verksamhetsetablering. Dock utförs 

vissa uppdrag i utlandet.

Redovisningen omfattar perioden 2014-01-01 

till 2014-12-31 och är den fjärde hållbarhets redo -

visningen som Metria AB gör. Redovisningen är 

mindre omfattande än tidigare för att vara mer 

lättillgänglig och  anpassad för att kunna använ-

das på ett mera ändamålsenligt sätt i bolagets 

externa kommunikation.

Hållbarhetsredovisning

Syfte och mål med hållbarhet för Metria

IntressentdialogStrategier för arbetet med hållbarhet

Social hållbarhet
• Personalomsättning
• Kompetensförsörjning
• Nytt arbetstidsavtal
• Agila målsamtal på försök
• Lönerevision och löneskillnader
• Arbetsmiljö

Miljöarbete
• Miljöutbildningar genomförda
• Körjournaler
• Redovisning av CO2-utsläpp

Ekonomisk hållbarhet

Genomfört 2014

Önskad utveckling 2015 

GRI-index

Kontaktperson
Kontaktperson för hållberhetsredovisningen är 

Anders Larsson, Metria AB.  

Telefon: 010-121 88 56.

Hållbarhetsredovisningens omfattning
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Syfte och mål med hållbarhet  
för Metria 
Hållbar utveckling är en viktig del i ett ansvars-

fullt ägande och företagande. För Metria inne-

bär det att företaget har en långsiktig och god 

värdetillväxt, att bolaget aktivt och kontinuerligt 

arbetar med miljöfrågor samt tryggar rekrytering 

och skapar goda sociala villkor för medarbetarna. 

Metria vill vara en attraktiv och hållbar arbets-

givare. Viktiga miljöaspekter att ta hänsyn till 

finner vi i vårt resande som genererar koldioxid. 

Vi har därför valt att försöka att minska den 

miljöpåverkan som våra resor i tjänsten medför.

Metrias hållbarhetsmål för 2014 har varit:

• Minskad drivmedelsförbrukning för bilresor

• Ökad andel yngre anställda

Metria är länken mellan kartan och verkligheten. 

Vi samlar in, bearbetar och analyserar geo-

grafiska data och fastighetsinformation. Genom 

smarta lösningar vidareutvecklar och effektivise-

rar vi kundens verksamhet. 

Vi är beroende av en kompetent personal som 

trivs hos oss. Viktiga håll barhetsfrågor är därför 

sådana som knyter an till våra medarbetare. Det 

är en styrka att ha en bra åldersmässig fördelning 

avseende medarbetare. Detta är viktigt både med 

hänsyn till kostnadsstruktur och kompetens. Vi 

har därför satt som övergripande hållbar hets mål 
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Kriterier för tillämpningsnivåerna enligt GRI:s ramverk

Redovisningens 
tillämpningsnivå

G3 Upplysningar  
om profilen

G3 Upplysningar 
om hållbarhets-

styrningen

G3 Resultatindika-
torer & bransch-

specifika resultat-
indikationer

Redovisa minst tio resultatindi-
katorer, och åtminstone en från 
vardera: social, ekonomisk och 
miljöpåverkan

*Branschspecifika tillägg i slutgiltig version

Redovisa minst 20 resultatindi-
katorer, och åtminstone en från 
vardera: ekonomisk påverkan, 
miljöpåverkan, mänskliga rättighe-
ter, anställningsförhållanden och 
arbetsvillkor, organisationens roll i 
samhället, produktansvar

Redovisa varje kärnindikator i 
G3 och varje branschspecifik* 
indikator med hänsyn till väsent-
lighetsprincipen genom antingen 
a) redovisa indikatorinformatio-
nen eller b) förklara skälen för att 
inte redovisa

Behövs ej

Redovisa: 
1.1
2.1–2.10
3.1–3.8, 3.10–3.12
4.1–4.4, 4.14–4.15

Redovisa alla punkter för nivå 
C och: 
1.2
3.9–3.13
4.5–4.13, 4.16–4.17

Samma krav som för nivå B

Upplysningar om hållbarhetsstyr-
ningen för varje indikatorkategori

Upplysningar om hållbarhetsstyr-
ningen för varje indikatorkategori
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St
an

da
rd

up
pl

ys
ni

ng
ar

Re
do

vi
sn

in
ge

n 
be

st
yr

kt
 a

v 
ut

om
st

åe
nd

e

Re
do

vi
sn

in
ge

n 
be

st
yr

kt
 a

v 
ut

om
st

åe
nd

e

Re
do

vi
sn

in
ge

n 
be

st
yr

kt
 a

v 
ut

om
st

åe
nd

e

att öka andelen yngre anställda i bolaget. 

I vårt dagliga arbete gentemot våra kunder 

arbetar vi ständigt för en hållbarhetsmässig 

förbättring. Vi utvecklar produkter och tjänster 

som bidrar till minskad miljöbelastning och ökad 

hållbarhet i samhället.

Strategier för arbetet med hållbarhet
Metrias strategi är att stegvis integrera håll-

barhetsfrågorna i den egna verksamheten och  

i samverkan med våra intressenter.

När vi arbetar med hållbar utveckling definierar 

vi det enligt följande:

• Social hållbarhet: här lägger vi fokus på en bra 

arbetsmiljö och att vara en attraktiv arbetsgivare 

för att säkra framtida rekrytering. En social 

hållbarhet skapar goda förutsättningar för ett 

gott arbetsklimat vilket gör att Metria betraktas 

som en attraktiv arbetsplats, vilket i sin tur ger 

bra möjligheter till att dels behålla befintliga 

medarbetare, dels rekrytera nya medarbetare.

• Miljöarbete: (kallas i andra sammanhang ekolo-

gisk hållbarhet) omfattar hos Metria det prak-

tiska miljöarbetet med bland annat miljölednings-

system, resor, utsläpp, och pappersutskrifter.

• Ekonomisk hållbarhet: vi vill skapa goda 

förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt  
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i Metria, vilket i sin tur ger goda förutsättningar 

för bolaget att möta de krav som marknaden och 

kunderna ställer. En god och utökad förståelse 

och medvetenhet om betydelsen av hållbarhet i 

den dagliga verksamheten är viktig för att kunna 

skapa en långsiktig och lönsam verksamhet.

Intressentdialog

Metria genomförde en enkät- och intervju under-

sökning med ett trettiotal intressenter i slutet av 

2012. Intressenterna fick ta ställning till ett antal 

påståenden inom områdena social, ekonomisk samt 

miljömässig hållbarhet. Svaren från intressenterna 

gav Metria vägledning kring vad bolaget bör lägga 

särskilt fokus på: arbetsmiljö, relationen medarbe-

tare – ledning, ekonomiskt resultat och finansiell 

ställning, leveranssäkerhet och kundservice samt 

prissättning och marknadsnärvaro. Någon motsva-

rande undersökning och väsent lig hetsanalys har inte 

genomförts sedan dess, eftersom vi anser att resultatet 

från 2012 fortfarande återspeglar våra mest priorite-

rade områden. Våra intressenter är: kunder, medarbe-

tare, ledning, ägaren, kreditgivare och leverantörer.

Genomfört 2014
Vi har under året ytterligare integrerat hållbar-

hetsfrågorna i verksamheten. 

Samtliga delar av bolagets organisation har 

numera implementerat en målstyrd arbetsmo-

dell för uppsättande och uppföljning av mål 

samt styrning genom korrigerande åtgärder som 

följer en vedertagen företagsövergripande modell 

och process för bolagsstyrning. De strategiska 

hållbarhetsmålen kring resor i tjänsten och att 

öka andelen yngre medarbetare har funnits med  

i styrkorten och följts upp månadsvis under 2014.

Ansvarig för hållbarhetsfrågor har haft en 

permanent plats i ledningsgruppen. På så sätt 

har miljö- och hållbarhetsfrågorna funnits 

med på dagordningen på ett mer kontinuerligt 

sätt. Det finns en särskild företagsövergripande 

hållbarhetsgrupp, som tillsammans representerar 

samtliga affärsenheter samt staben. 

Metrias hållbarhetsarbete har under sensommaren 

2014 utvärderats genom EcoVadis, en väletablerad in-

ternationellt verkande aktör för hållbarhetsutvärdering 

som anlitas av bland annat Skandinaviska En-

skilda Banken AB (SEB). Vid utvärderingen har 

Metria uppnått så kallad ”silverstatus”, vilket innebär 

att bolaget ligger i topp 30-procentskiktet av samtliga 

företag som utvärderats av EcoVadis.

Styrelsen beslutade under våren att anta en 

etik- och mångfaldspolicy. Policyn omfattar också 

jämställdhet. Till policyn finns också riktlinjer 

som VD beslutat om. Vidare beslutade styrelsen 

under hösten att anta en finanspolicy.

Måluppfyllelse 2014 

Mål Måluppfyllelse
Minskad drivmedelsförbrukning Bilresorna har under 2014 vad gäller totalt körd sträcka minskat något jämfört med 

2013, vilket beror på en något mindre volym uppdrag i framförallt vår mätverksamhet. 
Drivmedelsförbrukningen per körd distans för våra bilresor har samtidigt marginellt 
minskat, vilket ligger helt i linje med vårt hållbarhetsmål. Målet har till viss del nåtts.¹

Ökad andel yngre anställda Andelen anställda under 30 år i bolaget, har under perioden januari–december 
2014 marginellt minskat. Bolaget har nyanställt totalt sex personer som tills-
vidareanställda, varav en är under 30 år. Målet har inte nåtts. ²

Not 1. Vad gäller måluppfyllnad avseende resor med bil är det mest relevant att mäta drivmedelsförbrukning per körd distans, och inte den totala mängden drivme-
delsförbrukning i bolaget. Detta eftersom ett både ekonomiskt och socialt hållbart företagande, förutom miljömässig hållbarhet, bör innefatta tillväxt och ökade 
volymer uppdrag vilket medför en totalt sett större drivmedelsförbrukning.
Not 2. För 2015 kommer vi att definiera andelen yngre medarbetare som antal anställda under 35 år istället för som tidigare 30 år.
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Personalomsättning
Under 2014 var personalomsättningen 19,6 pro-

cent inkl åtgärdsprogram samt 11,2 procent exkl 

åtgärdsprogram. Utfallet är högre än motsvaran-

de siffra 2013 (9,6 procent). Den högre omsätt-

ningen under 2014 beror främst på att de flesta 

avslutade anställningar inom åtgärdsprogrammet 

verkställdes under 2014 och att det under året fö-

rekom ett icke förutsett antal egna uppsägningar 

samtidigt som Metria hade ett rekryteringsstopp 

under våren. 

Kompetensförsörjning
Under året har ett rekryteringsprojekt startats, 

som bland annat omfattar en kartläggning av 

rekryteringsbehovet fram till och med första 

halvåret 2015. Vi har också kvalitetssäkrat våra 

rekryteringar och arbets metoder vid anställning 

samt etablerat ett samarbete med en extern sam-

arbetspartner inom rekrytering. Ett ledarskaps-

program har inletts som ytterligare ska förstärka 

affärsmannaskapet bland medarbetarna.

Nytt arbetstidsavtal
Metria har ett nytt arbetstidsavtal från och med  

1 april 2014. Syftet med det nya arbetstidsavtalet 

är att ge bättre förutsättningar för kostnads-

kontroll på inarbetad tid, kontroll på övertider 

och ett tydliggörande av hur vi ska arbeta och 

förhålla oss till vår arbetstid. 

Agila målsamtal på försök
Varje medarbetare i Metria erbjuds ett målsam-

tal med sin närmaste chef. Under 2014 valde 

ett antal chefer att medverka i projektet ”Agila 

målsamtal”, för att prova ut en mer agil metod 

för utvecklingssamtal (några omfattande samtal 

spridda under året, däremellan uppföljande sam-

tal). De chefer och medarbetare som har provat 

den agila målsamtalsmetoden upplever att tydlig-

het och styrning av mål på medarbetarnivå har 

förbättrats. Vidare har vi kunnat se effekten att 

diskussionerna om lön och mål har blivit enklare i 

lönesamtalen, vilket underlättade lönesättningen.

Lönerevision och löneskillnader
I lönerevisionen 2014 tog bolaget och arbetsta-

garorganisationerna tillsammans ännu ett steg i 

en gemensam syn på hur lönerevisionen ska se ut 

i bolaget. Parterna diskuterade det ekonomiska 

läget i bolaget, lönestatistik och intentionerna  

i det centrala avtalet. Resultatet blev bland annat 

att årets löneavtal för första gången inte innehöll 

någon överenskommen procentsats. 

Löneskillnaden mellan män och kvinnor inom 

Metria är 9,5 procent 2014. Det motsvarar i 

genomsnitt 3 277 kronor högre lön hos männen 

än hos kvinnorna. 2013 var skillnaden 8 procent. 

Analyser av löneskillnaderna pågår. Metria skulle 

ha påbörjat en lönekartläggning under 2014 

vilken på grund av tidsbrist och om priori teringar 

inte har kunnat hanteras under året. Enligt nuva-

rande planering kommer löne kart lägg ningen att 

genomföras under första kvartalet 2015. 

Social hållbarhet



30

Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal via 

IT-avtalet mellan ALMEGA och Unionen samt 

ALMEGA och Sveriges Ingenjörer.

Arbetsmiljö
Allt fler av våra medarbetare känner till vårt 

arbetssätt vid olyckor och tillbud, vilket bland 

annat syns i att antalet inrapporterade fall har 

ökat. Under 2014 har Metria också fått ett hu-

vudskyddsombud, som utbildats av extern part. 

Huvudskyddsombudet medverkar i exempelvis de 

centrala samverkansmötena utifrån behov enligt 

gällande samverkansavtal.

Under 2014 har grupper av medarbetare 

kunnat ansöka om friskvårdspeng från en central 

pott för gemensamma friskvårdsaktiviteter. Sum-

man för nyttjad friskvårdspeng under 2014 är 

högre per antal årsanställda än 2013. Ytterligare 

utvärdering kommer att kunna göras 2015, då 

effekterna av förändringen slår igenom.

Den totala korttidssjukfrånvaron har minskat 

något sedan 2013 (2,1 procent 2014 jämfört  

med 2,6 procent 2013). Andelen långtidssjuk-

skrivningar har ökat något sedan 2013  

(35,2 procent 2014 jämfört med 31,8 procent 

2013). Ökningen är främst bland män över  

50 år. Lång tids sjuk skriv ningarna under 2014 

beror framförallt på planerad sjuk vård och är  

inte främst av psykosocial karaktär.

Personalomsättning, total andel uppdelat i åldersgrupper och kön, 2014-12-31

Ålder Kön, 2014 Kön, 2013

–29 30–39 40–49 50– Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal som börjat 4 3 4 2 7 6 13 12 7 19

Antal som slutat 2 9 20 20 23 28 51 8 21 29

Personalomsättning i % 3,9 17,6 39,2 39,2 25,3 17,0 19,6 7,5 10,9 9,6

Antal anställda fördelade på kvinnor och män samt affärsenheter, 2014-12-31

Kvinnor Män Totalt
2014

Kvinnor, %
2014

Män, %
2013

Kvinnor, %
2013

Män, %

Konsult 27 41 68 40 60 34¹ 66¹

Plan och Mät 29 72 101 29 71 29 71

Produkter 19 44 63 30 70 36 64

Staben 16 8 24 67 33 80 20

Totalt 91 165 256 36 64 36 64

Not 1 Vid omorganisationen under åtgärdsprogrammet 2013 har affärsenheterna ”Analys och konsult”, ”Outsourcing” samt ”Utveckling” slagits samman och bildar 
numera affärsenheten ”Konsult”. I ovanstående siffror har de tre tidigare affärsenheternas respektive antal kvinnor respektive män adderats för att ge jämförbara 
tal i nu aktuell sammanställning.
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Antal anställda uppdelade på ålderskategori och kvinnor och män, 2014-12-31

Antal Andel i % Kvinnor Män Kvinnor, % Män, %

29 år och yngre 15 6 % 9 6 60 % 40 %

30–39 år 55 21 % 23 32 42 % 58 %

40–49 år 87 34 % 28 59 32 % 68 %

50–59 67 26 % 21 46 31 % 69 %

60+ 32 13 % 10 22 31 % 69 %

Totalt 256  91 165 36 % 64 %
I redovisningen ovan inkluderas även ledningsgruppen eftersom denna består av personer med anställning i Metria.

Löneskillnad mellan män och kvinnor, exklusive VD

2014 2013

SEK SEK

Medellön Män 37 841 36 385

Medellön Kvinnor 34 564 33 545

Löneskillnad i kronor 3 277 2 839

Löneskillnad i procent 9,5 8

Sammanfattning sjukfrånvaro, 2014

Total sjukfrånvaro som 
andel av ordinarie  

arbetstid procent, 2014

Långtidsfrånvaro  som 
andel av den totala sjuk-
frånvaron procent, 2014

Total sjukfrånvaro  
som andel av ordinarie 

arbetstid procent, 2013

Långtidsfrånvaro som 
andel av den totala sjuk-
frånvaron procent, 2013

Kvinnor 2,1 18,3 3,8 37,0

Män 2,1 44,7 2,0 27,1

Samtliga anställda 2,1 35,2 2,6 31,9

Sjukfrånvaro, 2014

Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid Långtidsfrånvaro som andel av total sjukfrånvaro

Kvinnor,  % Män,  %
Total per ålders- 

kategori, % Kvinnor,  % Män,  %
Total per ålders- 

kategori, %

29 år och 
yngre 1,3 1,1 1,2 * * 0

30–49 år 1,8 1,2 1,4 2,2 0 0,8

50 år och över 2,9 3,3 3,2 16,1 44,7 34,4

Värdena i tabellen räknas fram genom total sjukfrånvaro dividerat med ordinarie arbetstid för respektive ålderskategori, kön samt totala siffrorna per kategori. 
Kategorin under 29 år redovisas ej på grund av undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst   
10 eller om uppgiften kan hänföras till en särskild individ. 
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Nyckeltal personal, 2014

2014 2013

Medelålder 46,5 47,3

Antal tillsvidareanställda 2014-12-31
248 

(86 kvinnor  och 162 män)
295  

(104 kvinnor och 191 män)

Antal visstidsanställda 2014-12-31
8 

(5 kvinnor och 3 män)
3 

(2 kvinnor och 1 man)

Genomsnittligt antal anställda jan–dec 2014¹ 259 301

Personalomsättning ( %)² 19,7 9,6

Antal anställda med heltids/ 
deltidskontrakt 2014-12-31

244/4 294/4

Not 1 Summan av antal arbetade timmar dividerad med normal årsarbetstid/schemalagd tid. Årsarbetstiden är 1 920 timmar. I antalet arbetade timmar ska ingå 
sådan tid som företaget betalt lön eller annan eller annan ersättning för i utbyte mot arbete.
Not 2 Antal anställda som slutat under året/medelantal anställda.

Ledningsgruppens sammansättning 2014 (inklusive VD)

Kvinnor Män Totalt
2014

Kvinnor, %
2014

Män, %
2013

Kvinnor, %
2013

Män, %

29 år och yngre 0 0 0 0 0 0 0

30–49 år 3 4 7 43 57 50 50

50 år och över 2 1 3 67 33 60 23

Totalt 5 5 10 50 50 42 58

Ovan visas ledningsgruppens sammansättning från vänster 2014. Under 2014 har avgående VD ersatts av ny VD, vilka båda ingår i siffror ovan.

Styrelsens sammansättning, 2014-12-31
2014

Kvinnor
2014
Män

2014
Totalt

2013
Kvinnor

2013
Män

2013
Totalt

29 år och yngre 0 0 0 0 0 0

30–49 år 1 2 3 1 1 2

50 år och över 4 1 5 3 2 5

Totalt 5 3 8 4 3 7

Under 2014 har fyra ledamöter slutat och fem nya ledamöter tillkommit i styrelsen. Härutöver har en ledamot entledigats från sitt uppdrag som styrelseledamot  
med anledning av att denne tillträtt som tf VD under tid för rekrytering av VD. Under jämförelseåret 2013 slutade två ledamöter i styrelsen.  Redovisningen ovan  
inkluderar samtliga styrelseledamöter vid utgången av 2014 inklusive styrelseledamot som entledigats för tjänstgöring som tf VD. Fackliga representanter i  
styrelsen presenteras inte i tabellen.    
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Metrias miljöledningssystem är certifierat enligt  

ISO 14001:2004. Vid miljörevisioner under 2013 

konstaterades ett antal avvikelser i vårt miljö led-

nings arbete och miljöledningssystem. Under året 

har därför en omfattande ”renovering” av Met-

rias miljö led nings system genomförts. Åtgärderna 

har varit nöd vändiga förberedelser inför omcerti-

fiering under hösten enligt ISO 14001:2004 och 

har bland annat omfattat:

• framtagande av formaliserade processer av det 

löpande miljöledningsarbetet,

• framtagande av enhetliga mallar för dokument 

att användas enligt miljöledningsprocesserna,

• definiering och etablering av roller inklusive 

ansvar och befogenheter som är kopplade till 

miljöledningsprocesserna, 

• att medarbetare har utsetts till rollerna,

• att dokumentationen i miljöledningssystemet 

har centraliserats och gjorts tillgänglig via vårt 

intranät. 

Miljöutbildningar genomförda
I anslutning till ”renoveringen” av Metrias miljö-

led nings system har en särskild miljöutbildning 

genom förts för Metrias centrala och lokala miljö-

sam  ordnare. Syftet med utbildningen har varit att 

effektivisera och kva litets säkra det fortlöpande 

arbetet enligt de beskrivna processer som numera 

ingår i miljö led nings systemet. 

Redovisning av CO2-utsläpp
Resandet med flyg och användningen av tjänste-

bilar, både egna och förhyrda, är Metrias största 

direkta miljöaspekt med hänsyn till de koldioxid-

utsläpp resandet medför. Tjänstebilarna används 

främst i mätverksamheten som transportmedel 

för utrustning och personal vid genomförande av 

kunduppdrag. Det finns körjournaler i alla våra 

fordon i syfte att kunna mäta och följa upp håll-

barhetsmålet ”Minskad drivmedelsförbrukning”. 

I tabellerna nedan redovisas volymen avseende de 

CO2-utsläpp som vår användning av tjänstebilar 

och våra flygresor fört med sig under 2014.

 

Trans-
portslag

Förbrukat  
drivmedel i liter

CO2-utsläpp 
i kg

2014 2013 2014 2013

Bilar 114 036 126 568 280 042 304 781

Källa: OK-Q8 AB, Preem Petroleum AB (publ), Svenska Statoil AB, St1 Sverige 
AB m.fl. bensin- och drivmedelsbolag.

Trans-
portslag

Flygsträcka  
i km

CO2-utsläpp 
i kg

2014 2013 2014 2013

Flyg 1 252 212 1 271 616 110 194 636 111 902 000

Källa: NEX Resebyrå. 

Vår drivmedelsförbrukning och därav genere-

rade CO2-utsläpp vid bilresor har minskat något  

under 2014 jämfört med 2013. Detta är ett 

resultat av framförallt en något minskad volym 

av uppdrag inom vår mätverksamhet men även 

marginellt minskad genomsnittlig drivmedels-

förbrukning per körd distans. För att långsiktigt 

minska våra totala CO2-utsläpp från bilresor 

har vi under 2014 påbörjat att successivt ersätta 

bensindrivna fordon med dieseldrivna fordon i 

vår mätverksamhet. Under 2014 har införskaf-

fats totalt 10 stycken nya fordon, varav 8 stycken 

utgör dieselbilar som ersätter bensindrivna bilar. 

Enligt nuvarande plan kommer ersättning av 

bensindrivna fordon med dieseldrivna fordon 

alternativt etanol- eller naturgasbilar att fortsätta 

under 2015–2017.

Miljöarbete
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Direkt tillskapat  
ekonomiskt värde Kommentar Intressent

2014-0101–
20141231

20130101–
20131231

20120101–
20121231

 20110501–
20111231¹

Fördelat ekonomiskt värde

Intäkter

Nettoförsäljning 
plus intäkter från 
finansiella investe-
ringar och försäljning 
av tillgångar

Kunder 420,3 436,4 475,1 304,8

Fördelat ekonomiskt värde

Rörelsekostnader Betalningar till  
leverantör Leverantörer -227,0 -247,2 -252,5 -170,6

Löner och ersättningar  
till anställda inklusive 
sociala avgifter

Summan av  
betalningar  
till anställda

Med arbetare -165,2 -200,8 -193,8 -130,4

Räntekostnader²

Finansiella  
betalningar som 
gjorts till dem som 
bidragit med kapital 
till organisationen

Kredit givare 0,0 0,0 0,0 0,0

Betalningar till  
offentliga sektorn Skatter – brutto Staten 0,0³ 0,0³ -3,5 0,0

Levererat ekonomiskt värde

Kvar i företaget
Investeringar, 
återbetalning av 
kapital etc

28,1 - 11,6 26,8 3,8

1.  Metria AB blev statligt bolag den 1 maj 2011.
2.  Det finns inga lån i bolaget.
3. Metria AB betalar ingen skatt på resultatet. Det finns endast en uppskjuten skattefordran.

Metria har gjort ett avsevärt bättre resultat under 

år 2014, vilket gynnar bolagets ekonomiska 

hållbarhet. Se även rubrik nettoomsättning och 

resultat i förvaltningsberättelsen sidan 41.

Ekonomisk hållbarhet

Skapat och levererat ekonomiskt värde Metria AB
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Under 2015 fortsätter vi att utveckla hållbar-

hetsarbetet i Metria i nära samverkan med våra 

kunder.

För 2015 har vi beslutat att införa två kom-

pletterande strategiska hållbarhetsmål. Metrias 

beslutade hållbarhetsmål för 2015 kommer där-

med att vara följande:

• Minskad miljöpåverkan från resor (Ändrad 

benämning).

• Ökad åldersmångfald (Ändrad benämning).

• Ökade intäkter från produkter och tjänster som 

har en positiv miljöpåverkan (Nytt).

• Attraktiv arbetsgivare (Nytt).

Under 2014 har vi sett följande exempel på fram-

tagna och lanserade nya produkter och tjänster 

med positiv miljöpåverkan:

• Skogsbranden i Västmanland: vi tog fram 

en särskild tjänst för analys av skogs brands-

områden. 

• Under 2014 har Metria tagit fram en ny pro-

dukt i form av infraröda ortobilder, IR Ortofo-

to som är ett mycket kraftfullt verktyg när man 

önskar analysera miljö eller skog.

• Fjärranalys för värdering av ekosystemtjänster 

för att beräkna vattenutbyte och 

näringsläckage.

• Tillsammans med vår partner Airbus Defence 

och Space har vi tagit fram satellitdata för ana-

lys av stormskadad skog. 

• I samarbete med Naturvårdsverket har vi tagit 

fram kartverktyget Skyddad natur, vilket är 

ett verktyg avsett för alla som arbetar med 

naturvårdsfrågor eller planering av mark och 

vatten i Sverige.

Metria har en potential att kunna vara ännu mer 

aktiva i dialogen med våra intressenter och bli 

tydligare i hur våra produkter och tjänster kan 

bidra till hållbar utveckling även hos kunden. 

Nya hållbarhetsmål för 2015 
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Redovisningen omfattar Metria och de i bolaget 

ingående affärsenheterna. 

Bolaget är inte uppdelat i moderbolag och 

dotterbolag. 

GRI-index

Strategi och analys

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

1.1 Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevan-
sen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.

4–5

Organisationsprofil

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

2.1 Organisationens namn. 41

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. 8, 10–13

2.3 Organisationsstruktur. 21

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor. 41

2.5 Länder i vilka organisationen är verksam i. 26

2.6 Ägarstruktur och företagsform. 41

2.7 Marknader. 10, 21–22

2.8 Bolagets storlek. 41

2.9 Väsentliga förändringar under räkenskapsåret. 4, 43

Redovisningen sker enligt GRI G3.1 på  

C+-nivå enligt schemat nedan:
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Styrning, åtaganden och intressentrelationer

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

4.1 Redogörelse för bolagsstyrning. 14–15

4.2 Beskriver huruvida styrelsens ordförande  
också är verkställande direktör.

16–18, 
20

4.3 Styrelse och förhållande till ledningen. 15–18, 
21

4.4 Möjligheter för aktieägare eller anställda att komma med rekommen-
dationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen.

23

4.14 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med. 28

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. 28

Resultatindikatorer, ekonomisk påverkan

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

EC 1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde. 34

Information om redovisningen

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

3.1 Redovisningsperiod för den redovisande informationen. 26

3.2 Datum för publicering av den senaste redovisningen. 2014-03-18

3.3 Redovisningscykel. Ettårig

3.4 Kontaktperson för redovisningen. 26

3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen. 27

3.6 Redovisningen avgränsningar. 27

3.7 Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens 
omfattning och avgränsning.

26

3.8 Redovisningsprinciper gällande rapportering av dotterbolag etc. Metria har inga  
dotterbolag.

3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information i tidigare 
redovisningar och skälen dessa.

26

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisnings-
period vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder.

26, 28

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen  
standard upplysningarna finns.

2–3,  
26

Se innehållsförteckning 
och detta GRI-index.
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Miljöpåverkan

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

EN 17 Totala direkta och indirekta utsläpp av  
växthusgaser, i vikt.

33

EN 28 Betydande böter och sanktioner till följd av över-
trädelser av miljölagstiftning och bestämmelser.

Inga böter har  
ålagts Metria.

Social påverkan

Indikator Beskrivning Sida Kommentar

LA 1 Total personalstyrka uppdelad på  
anställningsform och region.

30, 32 Omfattar inte timanställda och konsulter. 
Metria är inte uppdelat i regioner.

LA 2 Totalt antal anställda och personalomsättningen 
per åldersgrupp, kön och region.

30 Metria är inte uppdelat i regioner.

LA 4 Procent av personalstyrkan som omfattas  
av kollektivavtal.

30 Samtliga anställda i Metria omfattas 
av kollektivavtal.

LA 7 Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjuk-
domar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt 
totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor  
per region.

30–31

LA12 Procent anställda som får regelbunden  
utvärdering och uppföljning av sin prestation och 
karriärutveckling.

29

LA 13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbru-
ten på kön, åldersgrupp.

32

LA 14 Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor 
per anställningskategori.

30–31

HR 4 Antal fall av diskriminering samt vidtagna 
åtgärder. 

Inga fall av diskriminering har rapporterats 
under redovisningsperioden.

SO 8 Betydande böter och sanktioner mot organisa-
tionen för brott mot gällande lagar och bestäm-
melser.

Inga böter eller sanktioner har ålagts Metria 
under 2014.
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Revisors rapport över översiktlig granskning  
av Metria AB’s hållbarhetsredovisning
Till läsarna av Metria AB:s hållbarhetsredovisning

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Metria AB  

att översiktligt granska Metria AB’s hållbarhets-

redovisning för år 2014. Företaget har definierat 

håll barhetsredovisningens omfattning på sidan 

26–38.

Styrelsens och företagsledningens 
ansvar för hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som har 

ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, 

arbetsmiljö, kvalitet, socialt ansvar och hållbar 

utveckling samt för att upprätta och presentera 

hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämp-

liga kriterier vilka framgår på sidan 36–38 i håll-

barhetsredovisningen, och utgörs av de delar av 

Sustainability Reporting Guidelines G3.1 (utgivna 

av The Global Reporting Initiative (GRI)) som 

är tillämpliga för hållbarhetsredovisningen, samt 

av företagets egna framtagna redovisnings- och 

beräkningsprinciper.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbar-

hetsredovisningen grundad på vår översiktliga 

granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i 

enlighet med RevR 6 Bestyrkande av hållbar-

hetsredovisning utgiven av FAR. En översiktlig 

granskning består av att göra förfrågningar, i 

första hand till personer som är ansvariga för 

upprättande av hållbarhetsredovisningen, att 

utföra analytisk granskning och att vidta andra 

översiktliga granskningsåtgärder. En översikt-

lig granskning har en annan inriktning och en 

betydligt mindre omfattning jämfört med den 

inriktning och omfattning som en revision enligt 

IAASB:s standarder för revision och kvalitets-

kontroll 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 

identifierade om en revision utförts. Den uttalade 
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slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 

har därför inte den säkerhet som en uttalad slut-

sats grundad på en revision har. 

De kriterier som vår granskning baseras på är 

de delar av Sustainability Reporting Guidelines, 

G3.1, utgiven av The Global Reporting Initiative 

(GRI), som är tillämpliga för hållbarhetsredovis-

ningen, samt de redovisnings- och beräknings-

principer som Metria AB särskilt tagit fram och 

angivit. Dessa framgår av sidorna 36-38. Vi anser 

att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av 

hållbarhetsredovisningen. 

Vi anser att de bevis som vi skaffat under vår 

granskning är tillräckliga och ändamålsenliga i 

syfte att ge oss grund för vårt uttalande nedan.

Uttalande
Grundat på vår översiktliga granskning har det 

inte kommit fram några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att hållbarhetsredovisning-

en inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 

med de ovan angivna kriterierna.

Stockholm den 23 mars 2015

Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording

Auktoriserad revisor



Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Metria AB får härmed avge årsredovisning 
för verksamhetsåret 2014.

Information om bolaget
Metria AB, med org.nr. 556799-2242, har sitt 

sätt i Gävle, Sverige. Bolagets verksamhet är att 

till handa hålla tjänster och produkter inom områ-

dena geografisk information, fastighetsinforma-

tion och geografisk informationsteknik. Metria 

AB benämns antingen med sitt fulla namn eller 

som Metria. Bolagets rapportering sker i tusentals 

svenska kronor, tkr.

Ägarförhållanden
Metria ägs till 100 procent av svenska staten.

Flerårsöversikt/Nyckeltal
Metrias ekonomiska utveckling i sammandrag. Definitioner på sida 62.

mnkr 2014 2013 2012
maj–dec*

2011
Nettoomsättning 414,8 431,4 471,6 300,0

Rörelseresultat (EBITDA) 27,9 -11,9 28,8 3,6

Rörelsemarginal, % (EBITDA) 6,7 -2,8 6,1 1,2

Rörelseresultat (EBITA) 20,5 -19,0 21,7 -0,5

Rörelsemarginal, % (EBITA) 4,9 -4,4 4,6 -0,1

Rörelseresultat (EBIT) 11,8 -27,7 13,0 -6,3

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

Resultat före skatt 12,0 -24,6 10,6 -6,3

Resultat efter skatt 9,6 -19,6 7,1 -4,7

Avkastning eget kapital, % 10,6 -20,4 7,0 -4,8

Avkastning sysselsatt kapital, % 13,0 -28,1 12,9 -6,2

Balansomslutning 198,4 202,4 225,1 243,1

Eget kapital 95,8 86,2 105,8 98,7

Soliditet, % 48,3 42,6 47,0 40,6

Kassaflöde från löpande verksamhet 16,6 1,5 16,1 20,1

Investeringar 5,7 6,0 8,2 4,3

Medelantal anställda** 259 301 318 296

Antal anställda per 31 dec 256 298 305 329

Resultat per aktie, kronor 0,46 -0,94 0,34 -0,23

Nettoskuld -18,9 -7,4 -13,3 -4,4

* Verksamheten startade den 1 maj 2011. 
**Historisk data har omräknats.
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Information om verksamheten
Metria bedriver konsult- och produktverksamhet 

inom geografisk information, fastighetsinforma-

tion och geografisk informationsteknik.

Bolagets affärsidé är att vara länken mellan 

kartan och verkligheten. Metria mäter, bearbetar 

och analyserar geografiska data och fastighets-

information. Genom smarta lösningar vidareut-

vecklas och effektiviseras kundens verksamhet.

Bolagets kunder finns i de flesta av samhällets 

sektorer, såsom bank & finans, infrastruktur, 

skog, försvar, kommunal och övrig offentlig 

förvaltning. Bolaget har också försäljning av 

geografisk information och mättjänster direkt till 

privatpersoner.

Bland medarbetarna 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.

Se även avsnittet Kort om Metria i Bolagsstyr-

ningsrapporten på sida 8.

Nettoomsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning för året uppgick till 

414,8 mnkr (431,4). Rörelseresultatet (EBITA) 

uppgick till 20,5 mnkr (-19,0) vilket motsvarar  

en rörelsemarginal om 4,9 procent (-4,4). Den 

lägre omsättningen för året, i jämförelse med före-

gående år, beror på en minskad försäljning av data 

med låg förädlingsgrad. Resultatförbättringar 

har skett inom samtliga verksamhets områden i 

jämförelse med föregående år. Förbättringen beror 

främst på minskningen i den totala kostnadsmas-

san vilket är en effekt av 2013 års åtgärdspro-

gram. Under 2014 har ett projekt kallat Raka 

spåret! startats som syftar till att förenkla, effek-

tivisera och standardisera arbetssätt och proces-

ser samt att förbättra den interna styrningen och 

kontrollen. Externa kostnader för verksamhetsut-

veckling under året uppgår till 3,6 mnkr. Resulta-

tet efter skatt uppgick till 9,6 mnkr (-19,6).

Likviditet och finansiell ställning
Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av året 

till 95,8 mnkr och soliditeten till 48,3 procent. Vid 

utgången av året fanns en outnyttjad checkräk-

ningskredit på 30 mnkr. Under året uppgick investe-

ringarna till totalt 5,7 mnkr och bestod i huvudsak 

av dataservrar, mätutrustningar och bilar.

Kassaflöde
Kassaflödet under året uppgick till 11,4 mnkr  

(-5,8 mnkr). Den löpande verksamheten har bidra-

git med 16,6 mnkr (1,5), investeringsverksamheten 

har belastat kassaflödet med -5,1 mnkr (-7,3).

Finansiella mål
De finansiella målen beskrivs i bolagsstyrnings-

rapporten på sida 8.

Väsentliga risker  
och osäkerhetsfaktorer
Bolagets risker har värderats av ledningen och 

bedömningen är baserad på sannolikhet och 

konsekvens. Identifieringen av riskerna har utgått 

från de bedömda affärsriskerna som finns i 

bolaget. Riskerna är definierade som en händelse 
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som påverkar bolagets möjlighet att uppnå sina 

verksamhetsmål och genomföra sina strategier. 

De största riskerna i Metrias verksamhet 

bedöms vara; Marknadsrisk, Projektrisk, Kom-

petensförsörjning samt Kreditrisk. Dessa risker 

beskrivs närmare i Bolagsstyrningsrapporten,  

se sidorna 21–22.

Som ett led i att hantera risker har ett projekt 

vid namn Raka spåret! initierats.

Det övergripande syftet med Raka spåret! är att 

förenkla, effektivisera och standardisera arbets-

sätt och processer samt att förbättra den interna 

styrningen och kontrollen. Se mer om riskhante-

ring i Bolagsstyrningsrapporten på sida 22.

Känslighetsanalys

Personalkostnader

Metria är personalintensivt och personalkost-

naderna står för drygt 40 procent av de totala 

kostnaderna. 1 procents högre lönenivå motsvarar 

på årsbasis knappt 1,7 mnkr ökade lönekostnader.

Påverkan av räntenivå

Eftersom Metria inte har några långfristiga 

skulder har en ränteförändring ingen nämnvärd 

påverkan på bolagets kostnader.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång
Några väsentliga händelser efter rapportperiodens 

utgång finns inte att rapportera.

Medarbetare
Metria har en hög ambition av att vara en att-

raktiv arbetsgivare. Bolaget fortsätter därför att 

arbeta med utvecklingen av en god arbetsmiljö, 

tillse att vi har en rättvis och jämställd lönebild-

ning samt har målsättningen att medarbetarna får 

arbeta med spännande och utvecklande upp-

drag. Medarbetare har tillgång till en gemensam 

företagshälsovård och Metria är en arbetsgivare 

som arbetar aktivt med friskvård. Sjuktalet för år 

2014 är 2,1 procent vilket visar en minskning av 

sjukfrånvaron under det senaste året. Bolaget har 

en åldersstruktur där 73 procent av medarbetarna 

är över 40 år och medelåldern är 46,5 år.

Ersättning till  
ledande befattningshavare
Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar 

till ledande befattningshavare. Riktlinjer om 

ersättning till ledande befattningshavare besluta-

des vid bolagsstämman den 29 april 2014. Metria 

följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor 

för ledande befattningshavare i företag med statligt 

ägande. Principerna framgår av Bolagsstyrnings-

rapporten. Information om berörd krets och ersätt-

ning till ledande befattningshavare framgår av not 

6 på sida 54.

Miljöinformation
Metria blev miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 

under 2012. Det fortsatta arbetet under 2014 har 

varit inriktat på att stärka och utveckla miljöled-

ningssystemet. Det övergripande miljöarbetet redo-

visas enligt riktlinjerna för GRI (Global Reporting 

Initiative) i årsredovisningens främre del.



44

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinst-

medel i kronor:

Överkursfond 63  060  106,00

Balanserade vinstmedel 2  402  665,62

Årets vinst 9  6 45  1 1 5 ,1 0

Totalt 75  107  886,72

 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår  

att till förfogande stående vinstmedel om  

75 107 886,72 kronor, disponeras på följande sätt:

Till aktieägaren utdelas kronor 3  1 1 3   184,00 kr

Återstående fritt eget kapital efter 
utdelningen överförs i ny räkning

8  934  596,72 kr

Överkursfond 63  060  106,00 kr

    

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 

0,15 kronor per aktie.

Årsstämma
Metria ABs årsstämma äger rum 2015-04-27  

i Gävle.

Kalendarium
Årsstämma 2015-04-27

Delårsrapport Q1 2015 2015-04-28

Delårsrapport Q2 2015 2015-07-24

Delårsrapport Q3 2015 2015-10-30

Vad beträffar företagets resultat och ställning 

i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar.
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Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2014 2013

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3 414 766 431 395

Övriga rörelseintäkter 3 5 305 4 736

Summa rörelsens intäkter 420 071 436 131

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -160 356 -166 789

Övriga externa kostnader 4, 5 -66 162 -80 278

Personalkostnader 6, 7 -165 593 -200 984

Avskrivn. materiella och immateriella anläggn.tillg. 8 -16 103 -15 769

Övriga rörelsekostnader -26 -

Summa rörelsens kostnader -408 240 -463 820

Rörelseresultat 11 831 -27 689

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 207 295

Räntekostnader och liknande resultatposter -18 -13

Finansnetto 189 282

Resultat efter finansiella poster 12 020 -27 407

Bokslutsdispositioner 10 - 2 820

Skatt på årets resultat 11 -2 375 5 029

Årets resultat 9 645 -19 558

Resultaträkning
Ekonomiska sammanställningar



46

Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 12 54 693 63 345

54 693 63 345

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 5 972 6 092

Inventarier, verktyg och installationer 14 7 211 8 955

13 183 15 047

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjutna skattefordringar 15 2 265 4 950

Andra långfristiga fordringar 16 1 111 1 315

3 376 6 265

Summa anläggningstillgångar 71 252 84 657

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 17 6 479 7 815

Kundfordringar 87 798 83 594

Övriga kortfristiga fordringar 4 541 5 307

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 9 552 13 563

108 370 110 279

Kassa och bank 18 862 7 433

Summa omsättningstillgångar 127 232 117 712

Summa tillgångar 198 484 202 369

Balansräkning 
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Belopp i tusentals kronor (tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 19 20 755 20 755

20 755 20 755

Fritt eget kapital

Överkursfond 63 060 82 618

Balanserad vinst eller förlust 2 403 2 403

Årets resultat 9 645 -19 558

75 108 65 463

Summa eget kapital 95 863 86 218

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 20 1 381 1 719

Summa avsättningar 1 381 1 719

Kortfristiga skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 21 21 986 18 647

Leverantörsskulder 24 627 24 087

Övriga kortfristiga skulder 14 563 14 595

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 40 064 57 103

Summa kortfristiga skulder 101 240 114 432

Summa eget kapital och skulder 198 484 202 369

Ställda panter
Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse

1 111 1 315

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Balansräkning, fortsättning
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Förändringar i eget kapital

Belopp i tusentals kronor (tkr) Aktie kapital Överkursfond
Övrigt fritt 

eget kapital 
Summa eget  

kapital

2013

Eget kapital vid årets ingång 20 755 82 618 2 403 105 776

Årets resultat - - -19 558 -19 558

Utgående eget kapital 2013-12-31 20 755 82 618 -17 155 86 218

2014

Eget kapital vid årets ingång 20 755 82 618 -17 155 86 218

Vinstdisposition 2013 - -19 558 19 558 -

Årets resultat 9 645 9 645

Utgående eget kapital 2014-12-31 20 755 63 060 12 048 95 863
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Kassaflödesanalys

Belopp i tusentals kronor (tkr) 2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 12 020 -27 407

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 16 103 15 769

Avsättningar -339 1 410

Reavinster -235 -37

Betald inkomstskatt -3 253 -3 056

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

24 296 -13 321

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av pågående arbete 4 676 -2 216

Ökning (-) Minskning (+) av övriga rörelsefordringar 4 136 17 007

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -16 545 1

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 563 1 471

Investeringsverksamheten

Avyttrade materiella anläggningstillgångar 359 37

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5 697 -6 011

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 204 -1 315

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 134 -7 289

Årets kassaflöde 11 429 -5 818

Likvida medel vid årets början 7 433 13 251

Likvida medel vid årets slut 18 862 7 433
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Noter

Not 1 Redovisnings- 
 och värderingsprinciper

Allmänt

Årsredovisningen har för första gången upprät-

tats i enlighet med årsredovisningslagen och 

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

inneburit några ändrade värderingsprinciper för 

företaget.

Klassificering

Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och 

avsättningar består i allt väsentligt enbart av be-

lopp som förväntas återvinnas eller betalas efter 

mer än tolv månader räknat från balansdagen.

Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 

består i allt väsentligt enbart av belopp som för-

väntas återvinnas eller betalas inom tolv månader 

räknat från balansdagen.

Värderingsprinciper, med mera

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats 

till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter

Som intäkt redovisas det verkliga värdet av vad 

som erhållits eller som kommer att erhållas. Av-

drag görs för lämnade rabatter.

För abonnemangsintäkter innebär det att 

intäkten fördelas jämnt över perioden. Varuleve-

ranser intäktredovisas när väsentliga risker och 

förmåner som är förknippade med varornas ägande 

har överförts till köparen. Intäkter redovisas endast 

om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna 

kommer att tillfalla företaget och dessa fördelar 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om det senare 

uppstår osäkerhet vad avser möjligheten att erhålla 

betalning för belopp som redan redovisats som 

intäkt, redovisas det belopp för vilket betalning inte 

längre är sannolikt som en kostnad istället för som 

en justering av det intäktsbelopp som ursprungli-

gen redovisats. Intäktsredovisning för fastpris och 

löpande räkningsarbete se pågående arbeten nedan.

Leasing

All leasing klassificeras i redovisningen som 

operationell.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skatte-

pliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår 

till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med 

balansräkningsmetoden, innebärande att uppskju-

ten skatt beräknas för på balansdagens samtliga 

identifierade temporära skillnader, det vill säga 

mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas 

skattemässiga värden och å andra sidan deras 

redovisade värden.

Uppskjutna skattefordringar redovisas för 

outnyttjade underskottsavdrag, i den utsträckning 

det är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster 

kommer att finnas tillgängliga och mot vilka de 

outnyttjade underskottsavdragen kan komma att 

utnyttjas.

De uppskjutna skattefordringarnas redovisade 

värde prövas vid varje balansdag och minskas i 

den utsträckning som det inte längre är sannolikt 

att tillräckligt stor beskattningsbar vinst kom-

mer att finnas tillgänglig för att utnyttja hela eller 

delar av de uppskjutna skattefordringarna.
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Aktuell skatt

Aktuell skatt är skattekostnad för innevarande rä-

kenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat 

och den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-

skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt vär-

deras till det sannolika belopp enligt de skattesat-

ser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Immateriella anläggningstillgångar

Bolaget har både inkråmsgoodwill och förvärvs-

goodwill. Inkråmsgoodwill har en bedömd 

nyttjande period på 5 år och förvärvsgoodwill  

på 10 år.

Avskrivning av immateriella tillgångar sker 

linjärt över bedömd nyttjandeperiod.

Goodwill

Goodwill utvärderas årligen om indikation på 

nedskrivning föreligger, genom att förväntade 

framtida kassaflöden bedöms. Använda progno-

ser avseende framtida kassaflöden baseras på den 

prognos som fastställts av företagsledningen för 

de närmaste fyra åren.

Bolaget har gjort en värdering per 31 december 

2014 som inte visade på något nedskrivningsbehov.

Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på  

10 år för den del som avser verksamhetsöverlå-

telserna från Lantmäteriet vid Metrias bildande. 

Nyttjandeperioden återspeglar företagets upp-

skattning av den period under vilken framtida 

ekonomiska fördelar som goodwillposten repre-

senterar kommer företaget tillgodo. 

Övrig goodwill skrivs av på 5 år.

Utöver goodwill förekommer inga immateriella 

anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumule-

rade avskrivningar och eventuella ackumulerade 

nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset, 

kostnader som direkt kan hänföras till förvär-

vet och utgifter för att iordningställa tillgången 

fram till dess att den är färdig att sättas i bruk. 

Avskrivningar redovisas utifrån förväntad och 

bedömd nyttjandeperiod med tillämpning av lin-

jär avskrivningsmetod. Avskrivning påbörjas när 

tillgångarna är färdiga för avsett bruk.

Bedömda nyttjandeperioder är:

Datorer, GPS-mottagare, 3 år

Fordon, 5 år

Övriga inventarier, 3–5 år

Fordringar

Fordringar är redovisade till upplupet anskaff-

ningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta ska 

omräknas till balansdagens kurs. Valutadifferen-

ser på rörelsefordringar, finansiella fordringar och 

skulder redovisas i resultaträkningen som övriga 

rörelseintäkter/kostnader.

Pågående arbeten

Pågående arbeten till fast pris värderas enligt meto-

den Successiv vinstavräkning, vilket innebär att in-

täktsredovisningen sker enligt uppdragens respekti-

ve färdigställandegrad. Uppdrag på löpande räkning 

intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs.

Ett konsultavtal är ett uppdrag som följer av 

ett särskilt framförhandlat avtal och som avser 

Noter, fortsättning
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Noter, fortsättning

produktion av ett objekt eller flera objekt som 

står i nära samband med, eller är beroende av, 

varandra med avseende på utformning, teknik, 

funktion eller användning.

Ett fastprisuppdrag är ett konsultuppdrag där 

avtal har slutits om ett fast pris för hela uppdra-

get eller per producerad enhet och där priset kan 

höjas på grund av klausuler om kompensation för 

prisstegringar.

Ett uppdrag på löpande räkning är ett konsult-

avtal där ersättning utgår för de utgifter som omfat-

tas av avtalet samt ett procentuellt tillägg på dessa 

utgifter eller med ett tillägg i form av ett fast belopp.

Uppdragsinkomsten matchas mot uppdragsut-

gifter i förhållande till uppdragets färdigställande-

grad på balansdagen. Resultatet blir att intäkter, 

kostnader och därmed resultat hänförs till den 

redovisningsperiod under vilken arbetet utförs.

I Metria används, fast pris och löpande räk-

ning som ersättningsformer för uppdrag/projekt.

Värderingen av projekt till fast pris görs med 

budgeterade kostnader/intäkter som grund samt en 

bedömning av värdet av projekten på balansdagen. 

Värderingen av projekt till löpande räkning 

görs med nedlagd tid och omkostnader som grund 

i förhållande till bokförda intäkter.

Värderingen kan resultera i antingen en till-

gång eller en skuld.

Kundfordringar

Kundfordringar redovisas till upplupet anskaff-

ningsvärde efter avdrag för osäkra fordringar som 

bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade 

löptid är kort, varför värdet redovisats till nomi-

nellt belopp utan diskontering.

Likvida medel

Likvida medel omfattar kassa och omedelbart 

tillgängliga banktillgodohavanden.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och 

värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Pensioner 

Bolaget har både avgiftsbestämda och förmånsbe-

stämda pensionsplaner. I inkråmsöverlåtelsen från 

Lantmäteriet ingick en förmånsbestämd tjänstepen-

sionsskuld. Denna skuld berör ett fåtal personer.

Den avgiftsbestämda planen tillämpas från 

och med bildandet av bolaget och tryggas genom 

inbetalning till försäkringsbolag. En avgiftsbestämd 

pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken ett 

företag betalar fasta avgifter till en separat juridisk 

enhet. Företaget har därefter inga rättsliga eller 

informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter 

relaterat till den anställdes intjänade pensioner.

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när 

företaget har ett formellt eller informellt åtagande 

som en följd av en inträffad händelse och det är 

troligt att ett utflöde av resurser krävs för att 

reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning 

av beloppet kan göras. Tidpunkten eller beloppet 

för utflödet kan fortfarande vara ovisst.

Not 2 Intäkternas fördelning
När finansiella rapporter upprättas måste styrel-

sen och den verkställande direktören i enlighet 

med tillämpade redovisnings- och värderingsprin-

ciper göra vissa uppskattningar, bedömningar 
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och antaganden som påverkar redovisning och 

värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, 

intäkter och kostnader. De områden där sådana 

uppskattningar och bedömningar kan ha stor be-

tydelse för Metria, och som därmed kan påverka 

resultat- och balansräkningarna i framtiden, 

beskrivs nedan.

Betydande bedömningar
Följande är betydande bedömningar som har 

gjorts vid tillämpning av Metrias redovisnings-

principer som har den mest betydande effekten på 

de finansiella rapporterna.

Redovisning av pågående kundavtal
Att bestämma när intäkterna från pågående 

kundavtal ska redovisas kräver bland annat en 

förståelse för hur arbetet fortskrider och historisk 

erfarenhet av liknande arbeten. Redovisningen av 

intäkter från kundavtal kräver också väsentliga 

bedömningar vid bestämning milstenar, faktisk 

upparbetning och beräknade utgifter för att fär-

digställa arbetet.

Redovisning av uppskjutna skattefordringar
Bedömningen av i vilken omfattning uppskjutna 

skattefordringar kan redovisas baseras på en 

bedömning sannolikheten av Metrias framtida 

skattepliktiga intäkter mot vilka uppskjutna 

skattefordringar kan utnyttjas. Dessutom krävs 

väsentliga överväganden vid bedömningen av ef-

fekten av vissa rättsliga och ekonomiska begräns-

ningar eller osäkerheter i olika jurisdiktioner.

Bedömning osäkra fordringar
Kundfordringar värderas till de kassaflöde som 

förväntas inflyta till Metria. Därmed förs en 

detaljerad och objektiv genomgång av alla utestå-

ende belopp på balansdagen.

Osäkerhet i uppskattningen

Nedan följer information om uppskattningar och 

antaganden som har den mest betydande effekten 

på redovisning och värdering av tillgångar, skul-

der, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa 

kan avvika väsentligt.

Nedskrivningar
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas 

återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassa-

genererande enhet baserat på förväntade framtida 

kassaflöde och med användning av en lämplig 

ränta för att kunna diskontera kassa flödet. 

Osäker heter ligger i antaganden om framtida 

kassa flöde och fastställande av en lämplig dis-

konteringsränta.

Intäkter från kundavtal
Redovisade intäktsbelopp och tillhörande ford-

ringar för kundavtal återspeglar den bästa upp-

skattningen av utfallet och färdigställandegraden 

för varje avtal. Detta inkluderar en bedömning av 

vinsten i pågående kundavtal.

Not 3 Nettoomsättning

2014 2013

I nettoomsättningen ingår 
intäkter från:

Tjänster 414 766 431 395

Summa 414 766 431 395

I övriga intäkter ingår  
intäkter från:

EU-bidrag 4 174 4 295

Övrigt 1 131 441

Summa 5 305 4 736

Noter, fortsättning



54

Noter, fortsättning

Not 4 Ersättning till revisorerna

2014 2013

Grant Thornton Sweden AB

Revisionsuppdraget 321 389

Revisionsverksamhet  
utöver revisionsuppdraget

75 128

Revisionsrådgivning 35 52

Skatt 7 20

Summa 438 589

Not 5 Operationella leasingavtal

Nominella värdet av framtida minimileaseavgif-

ter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal 

fördelar sig enligt följande:

2014 2013

Förfaller till betalning  
inom ett år

156 1 904

Förfaller till betalning sena-
re än ett men inom fem år

224 60

Summa 380 1 964

Leasingkostnader och leasingintäkter avseende 

operationella leasingavtal uppgår under året till 

följande:

2014 2013

Leasingkostnader 1 933 1 876

Not 6 Ersättning till ledande befattningshavare
Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjer om ersättning 

till ledande befattningshavare beslutades vid den extra bolagsstämman den 29 april 2014. Metria följer 

regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande. 

Principerna framgår av Bolagsstyrningsrapporten. Information om berörd krets och bolagets process för  

att hantera ersättning till ledande befattningshavare framgår nedan.

Ledande befattningshavare Funktion Not Grundlön Övriga för-
måner

Pensions- 
kostnad*

Urban Lindskog VD sid 55

Karin Annerwall Parö VD sid 55 1 807 48 535

Hanna Aspklint Kommunikationschef 622 83

Martin Davidson Affärsenhetschef 791 131

Helena Hedlund Ekonomichef 838 148

Peter Jacobson Utvecklingschef 798 143

Madeleine Lennartsson HR-chef 809 132

Lotta Lindbom Affärsenhetschef 781 226

Anders Öryd Affärsenhetschef 817 133

Anders Larsson Affärsjurist 829 141

Summa 8 092 48 1 672
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Förändringar i kretsen ledande  
befattningshavare

Urban Lindskog tillträdde som tillförordnad VD 

från och med 2014-10-06 och fakturerade sitt 

arvode via eget bolag. Från och med 2014-12-19 

är Urban Lindskog ordinarie VD. Karin Anner-

wall Parö slutade som VD 2014-10-05.

Riktlinjer för ersättning till Styrelse

Metria följer statens riktlinjer vad gäller ersätt-

ning till styrelse. Till styrelsens ordförande och 

ledamöter utgår arvode enligt beslut på bolags-

stämman den 29 april 2014. Ingen pensionser-

sättning eller andra förmåner utgår till styrelsen. 

Arvode utgår inte till styrelseledamot som är 

anställd i Regeringskansliet. I linje med Statens 

Ägarpolicy erhåller arbetstagarrepresentanter ej 

styrelsearvode.

Avtal om avgångsvederlag

Verkställande direktören har en uppsägningstid 

om sex (6) månader från båda parter. Uppsäg-

ningen skall ske skriftligen. Under uppsägningen 

är verkställande direktören berättigad till samt-

liga anställningsförmåner.

Vid uppsägning från bolagets sida är verk-

ställande direktören, utöver lön och övriga 

anställningsförmåner under uppsägningstiden, 

berättigad till avgångsvederlag motsvarande må-

nadslönen under maximalt arton (18) månader. 

Avgångsvederlaget är avräkningsbart.

Bolaget skall under anställningstiden årligen 

avsätta till en pensionsplan utformad av den verk-

ställande direktören ett belopp som motsvarar 

30 procent av den aktuella fasta lönen. Bolaget 

ska också under anställningstiden bekosta och 

vidmakthålla en sjukvårdsförsäkring för den 

verkställande direktören.

Not 7 Personal

Medelantalet anställda 2014 2013

Kvinnor 88 101

Män 171 200

Summa 259 301

Löner, ersättningar,  
sociala avgifter och  
pensionskostnader 2014 2013
Löner och ersättningar till 
styrelsen och verkställande 
direktören

2 557 2 520

Löner och ersättningar  
till övriga anställda

110 550 134 751

Totalt löner och  
ersättningar

113 107 137 271

Sociala avgifter enligt  
lag och avtal

36 961 39 820

Pensionskostnader för 
styrelsen och verkställande 
direktören

665 534

Pensionskostnader  
för övriga anställda

12 632 20 491

Totala sociala avgifter  
och pensionskostnader

50 258 60 845

Totalt löner, ersättningar, 
sociala avgifter och pen-
sionskostnader

163 365 198 116

Styrelseledamöter 2014 2013
Styrelseledamöter  
(stämmovalda)   
på balansdagen

Kvinnor 5 4

Män 3 3

Summa 8 7

Noter, fortsättning
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Noter, fortsättning

Ledande  
befattningshavare 2014 2013
Verkställande direktör och 
andra ledande befattnings-
havare på balansdagen

Kvinnor 4 5

Män 5 4

Summa 9 9

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro, % 2,1 2,6

- långtidssjukfrånvaro, % 35,2 31,8

- sjukfrånvaro för män, % 2,0 2,0

- sjukfrånvaro för kvinnor, % 2,1 3,8

- anställda –29 år, % 1,2 1,8

- anställda 30–49 år, % 1,4 2,0

- anställda 50 år–, % 3,2 3,8

Pensioner  

Ledande befattningshavare (exklusive VD) och 

övriga anställda omfattas av ITP1-planen.

Avseende personal som anställdes vid över-

gången från Lantmäteriet till Metria AB omfattas 

de även av en pensionspremietrappa. Anställda som 

vid övergången hade delpension eller var långtids-

sjukskrivna kvarstår i SPV och omfattas av pen-

sionsavtalet PA03.

Pensionsålder för verkställande direktören och 

övriga ledande befattningshavare är 65 år.

Not 8 Avskrivningar av immateriella och 
 materiella anläggningstillgångar

2014 2013

Goodwill 8 652 8 652

Maskiner och andra  
tekniska anläggningar

2 824 2 553

Inventarier, verktyg och 
installationer

4 627 4 564

Summa 16 103 15 769

Not 9 Övriga ränteintäkter  
 och liknande resultatposter

2014 2013

Ränteintäkter 207 295

Summa 207 295

Not 10 Bokslutsdispositioner

2014 2013

Skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och  
avskrivningar enligt plan

- -370

Förändring av  
periodiseringsfond

- -2 450

Summa 0 -2 820

Not 11 Skatt på årets resultat

2014 2013

Resultat före skatt 12 020 -24 587

Skatt enligt gällande skat-
tesats 22%

-2 644 5 409

Justering av tidigare års skatt 310 79

Skattefria intäkter 1 1

Ej avdragsgilla kostnader -42 -460

Redovisad skatt i  
resultaträkningen

-2 375 5 029

Skattekostnaden består av 
följande komponenter:

Aktuell skatt

På årets resultat 0 0

Justering av tidigare års skatt 310 79

Uppskjuten skatteintäkt - 4 950

Utnyttjade skattemässiga 
underskottsavdrag

-2 685 -

Redovisad skatt i  
resultaträkningen

-2 375 5 029
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Not 12 Goodwill

2014-12-31 2013-12-31

Vid årets ingång 86 410 86 410

Årets förändringar

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

86 410 86 410

Ingående avskrivningar -23 065 -14 413

Årets förändringar

Avskrivningar -8 652 -8 652

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-31 717 -23 065

Utgående restvärde  
enligt plan

54 693 63 345

Not 13 Maskiner och andra tekniska  
 anläggningar

2014-12-31 2013-12-31

Vid årets ingång 13 144 9 979

Årets förändringar

Inköp 2 704 3 165

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

15 848 13 144

Ingående avskrivningar -7 052 -4 499

Årets förändringar

Avskrivningar -2 824 -2 553

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-9 876 -7 052

Utgående restvärde  
enligt plan

5 972 6 092

Not 14 Inventarier, verktyg  
 och installationer

2014-12-31 2013-12-31

Vid årets ingång 19 989 17 143

Årets förändringar

Inköp 2 993 2 846

Försäljningar och  
utrangeringar

-322 -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

22 660 19 989

Ingående avskrivningar -11 034 -6 470

Årets förändringar

Försäljningar och  
utrangeringar

212 -

Avskrivningar -4 627 -4 564

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

-15 449 -11 034

Utgående restvärde  
enligt plan

7 211 8 955

Not 15 Uppskjuten skattefordran

2014-12-31 2013-12-31

Uppskjuten skattefordran 
avseende aktiverade 
underskottsavdrag

2 265 4 950

Summa 2 265 4 950

I företaget finns ännu ej utnyttjat skattemässigt 

underskott om 10 295 980 kr.

Noter, fortsättning
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Not 16 Övriga långfristiga fordringar

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffnings-
värden

1 315 -

Tillkommande fordringar 330 1 315

Avgående fordringar, 
amorteringar

-534 -

Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde

1 111 1 315

Utgående restvärde  
enligt plan 1 111 1 315

Not 17 Upparbetade, ej fakturerade intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Fastprisuppdrag 3 246 3 777

Löpande räkning 3 233 4 038

Summa 6 479 7 815

Not 18 Förutbetalda kostnader och  
 upplupna intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyror 2 807 3 006

Förutbetalda licensavgifter 6 176 4 279

Förutbetalda avgifter,  
Lantmäteriet

- 4 195

Förutbetalda teleavgifter - 588

Förutbetalda  
försäkringspremier

167 170

Upplupna ränteintäkter 84 201

Upplupna övriga intäkter 318 -

Övriga poster - 1 124

Summa 9 552 13 563

Not 19 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 20 754 562 stycken  

A-aktier med kvotvärde 1 kr.

Not 20 Avsättningar

2014-12-31 2013-12-31

Vid årets ingång 1 719 309

Periodens förändring 445 1 634

Ianspråktaget under 
perioden

-783 -224

Avsättning vid årets 
utgång

1 381 1 719

Not 21 Fakturerade,  
ej upparbetade intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Fastprisuppdrag 6 356 3 775

Löpande räkning 15 630 14 872

Summa 21 986 18 647

Not 22 Upplupna kostnader och  
 förutbetalda intäkter

2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner 71 7 112

Upplupna semesterlöner 11 182 12 928

Upplupna sociala avgifter 3 455 3 774

Upplupna  
pensionskostnader

1 307 5 104

Upplupen särskild  
löneskatt

2 657 3 816

Upplupna kostnader 
dataköp

8 140 5 306

Reservation för  
kundåtaganden

- 500

Förutbetalda intäkter 7 795 9 225

Reservation  
kompetensutveckling

3 020 3 020

Övriga poster 2 437 6 318

Summa 40 064 57 103

Noter, fortsättning
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Stockholm 2015-03-23

Christina Rogestam Katarina Axelsson Lindgren
Styrelseordförande Ledamot

Katarina Burton Ann-Charlotte Jarleryd
Ledamot Ledamot

Börje Bengtsson Pia Gideon
Ledamot Ledamot

Michael Thorén Erik Nilsson
Ledamot Arbetstagarrepresentant

Per-Åke Jureskog Urban Lindskog
Arbetstagarrepresentant Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats                       -                -
Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording  
Auktoriserad revisor

Resultat- och balansräkningen kommer att före-

läggas årsstämman 2015-04-27 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäk-

rar härmed att årsredovisningen har upprättats i 

enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 

2012:1 samt god redovisningssed och ger en rätt-

visande bild av företagets verksamhet, ställning 

Noter, fortsättning

och resultat. Ingenting av väsentlig betydelse är 

utelämnat som skulle kunna påverka den bild av 

bolaget som skapats av årsredovisningen. Förvalt-

ningsberättelsen ger en rättvisande översikt över 

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning 

och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Metria AB, org. nr 556799-2242

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 

Metria AB för år 2014.

Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta 

versionen av detta dokument på sidorna 41–59.

Styrelsens och verkställande direktö-
rens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för att upprätta en årsredovis-

ning som ger en rättvisande bild enligt årsredo-

visningslagen och för den interna kontroll som 

styrelsen och verkställande direktören bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som 

inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen 

på grundval av vår revision. Vi har utfört revisio-

nen enligt International Standards on Auditing 

och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 

kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar 

och utför revisionen för att uppnå rimlig säker-

het att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika 

åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 

annan information i årsredovisningen. Revisorn 

väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland an-

nat genom att bedöma riskerna för väsentliga 

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av 

den interna kontrollen som är relevanta för hur 

bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en 

rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-

åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 

uttalande om effektiviteten i bolagets interna kon-

troll. En revision innefattar också en utvärdering 

av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 

som har använts och av rimligheten i styrelsens 

och verkställande direktörens uppskattningar i 

redovisningen, liksom en utvärdering av den över-

gripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat 

är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-

rättats i enlighet med årsredovisningslagen och 

ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av Metria ABs finansiella ställning per den 31  

december 2014 och av dess finansiella resultat 

och kassaflöden för året enligt årsredovisnings-

lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen.



61

ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om 

någon styrelseledamot eller verkställande direktö-

ren är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 

granskat om någon styrelseledamot eller verkstäl-

lande direktören på annat sätt har handlat i strid 

med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är 

tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 

våra uttalanden.

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten 

enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 23 mars 2015

Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording

Auktoriserad revisor

Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi 

även utfört en revision av förslaget till disposi-

tioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 

styrelsens och verkställande direktörens för-

valtning för Metria AB för år 2014.

Styrelsens och verkställande  
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget 

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust, och det är styrelsen och verkställande di-

rektören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala 

oss om förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst och om förvaltningen på grundval 

av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 

revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 

förslag till dispositioner beträffande bolagets 

vinst har vi granskat styrelsens motiverade ytt-

rande samt ett urval av underlagen för detta för 

att kunna bedöma om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvars-

frihet har vi utöver vår revision av årsredovis-
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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 (EBITDA, EBITA och 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 räntebä-

rande tillgångar och likvida medel.

EBITDA

Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar 

och avskrivningar.

EBITA

Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivning 

av goodwill.

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.
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