
KVARTALSRAPPORT Q2 2016

METRIA AB ORG.NR 556799-2242

KVARTALSRAPPORT 2017 Q3

METRIA AB ORG.NR 556799-2242

Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys.
Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.

Vi hanterar hela kedjan, från datainsamling, mätning och datalagring till analys och visualisering.
Vi är experter på att förstå våra kunders verklighet och förenkla användningen av geografisk information.
Bland våra 250 medarbetare, från Malmö till Kiruna, finns bred kunskap och expertis inom mättjänster, 

geografiska informationssystem och fjärranalys.

Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys.
Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.

Vi hanterar hela kedjan, från datainsamling, mätning och datalagring till analys och visualisering.
Vi är experter på att förstå våra kunders verklighet och förenkla användningen av geografisk information.
Bland våra 250 medarbetare, från Malmö till Kiruna, finns bred kunskap och expertis inom mättjänster, 

geografiska informationssystem och fjärranalys.

NYCKELTAL (MSEK)
2017

jul-sep 
2016 

jul-sep
2017

jan-sep
2016

jan-sep

Nettoomsättning 98,3 88,5 312 301,7

Periodens rörelseresultat (EBITDA) 8,7 4,1 25,5 16,6

Periodens rörelsemarginal (EBITDA %) 8,9 4,6 8,2 5,5

Periodens rörelseresultat (EBIT) 4,2 0,2 12,7 5,0

Periodens resultat efter skatt 3,3 0,4 9,8 3,9

Kassaflöde från löpande verksamhet -22,4 10,4 3,7 30,9
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▶  Metria har tecknat ett flerårigt avtal avseende 
geodatatjänster som till exempel kartor och 
fastighetsinformation med en stor koncern i 
energibranschen.

▶  Metria har fått förnyat förtroende från både 
Falkenberg och Karlskrona kommun med fler-
åriga avtal avseende plan- och mättjänster.

▶  Metria har fått i uppdrag av Myndigheten för 
Samhällsberedskap att ta fram en nationell 
brandriskkarta som bland annat har Nationell 
Marktäckedata som grund och följer dess 
produktionsplan. Den nationella brandrisk-
kartan kommer därför successivt att utveck-
las och levereras under 2018-2019. 

▶  Den av riksdagen tidigare beslutade försälj-
ningen av bolaget har inletts i perioden.
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Bolagets utveckling i tredje kvartalet
Metria har ett bra kvartal bakom sig såväl omsätt-
ningsmässigt som resultatmässigt med en intäktsök-
ning år till år på 11 procent för tredje kvartalet. Fokus 
på effektivitet har medfört ökad lönsamhet där margi-
nalen (EBITDA) ökat från 4,6 procent föregående år 
till 8,9 procent i perioden. Viktiga affärer i kvartalet 
är förnyat förtroende från två av Metrias största 
kommunkunder, Falkenberg och Karlskrona och ett 
omfattande avtal med en energikoncern. 

Metria har länge varit starka på att vidareutveckla 
kunder och ser nu en positiv utveckling på affärer 
som innefattar hela Metrias erbjudande och ett ökat 
intresse från nya kundgrupper. 

Geografiska informationssystem - intresset ökar
Företag och organisationer med krav på hög tillgänglig-
het och säkerhet ser stora fördelar med vårt erbju-
dande där drift, lagring och vidareutveckling sker inom 
kontrollerade miljöer inom Sveriges gränser. Vår strategi 
att erbjuda kompletta GIS-lösningar möjliggör för våra 
kunder att snabbt etablera GIS-stöd utan investeringar i 
egen hård- eller mjukvara. 

Hållbart företagande
Metria genomför viktiga projekt tillsammans med myn-
digheter där vi skapar förutsättningar för ett hållbart 
samhälle. Vi arbetar bland annat med Naturvårdsverket 
där Metria karterar Sverige med hjälp av ny teknik, 
Nationella Marktäckedata. Detta behövs bland annat i 
arbetet med handlingsplaner för grön infrastruktur och 
för att begränsa påverkan av globala klimatförändringar. 
Vidare skapar Metria en plattform för nya affärer inom 
miljöanalys. Metria har levererat den första delen av 
projektet som finns tillgängliga som öppna data via 
Naturvårdsverkets Miljödataportal. Utöver det arbetar 
vi tillsammans med Havs- och Vattenmyndigheten 
med kartering av påverkan från byggnation, båtar och 
företag utmed hela Sveriges kust. Uppdraget illustrerar 
förändringen av mänsklig påverkan från 1960-talet fram 
till idag. Uppdragen är exempel på projekt som stödjer 
vår Vision – ”att visualisera verkligheten för att leva på 
ett hållbart sätt”.

 
Öppna data 
Metria är positiva till att myndigheters geodata 
ska göras tillgänglig då vi ser att fler företag och 
organisationer får möjlighet att inkludera data-
källor i sina affärslösningar. Metrias position som 
den ledande geodataleverantören kommer där-
med att stärkas ytterligare genom vår förmåga 
att skapa skräddarsydda och konkurrenskraftiga 
lösningar. 

ERIK OLDMARK
VD, Metria AB

VD HAR ORDET

Metria levererar ett starkt tredje kvartal med ökade intäkter och en

markant resultatförbättring. 



FÖRSÄLJNING, NETTOOMSÄTTNING OCH 
RESULTAT 
Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 
uppgick till 98,3 MSEK (88,5) vilket motsvarar en 
tillväxt på 11 procent jämfört med motsvarande 
kvartal föregående år. Intäkterna har ökat främst 
inom affärsområdet Plan & Mät som haft en god 
organisk tillväxt under året. Affärsområde Konsult 
& Analys och affärsområde Operations visar också 
tillväxtsiffror med högre debiteringsgrader och 
bättre projektlönsamhet som främsta förklaring. 
Intäkterna i perioden har minskat inom affärsom-
råde Geodata vilket främst förklaras av lägre 
intäkter för fastighetsinformation. 

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 8,7 MSEK (4,1) vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på 8,9 procent (4,6). Det högre 
resultatet beror främst på ökad omsättning via 
personaltillväxt och förbättrad debiteringsgrad 
samt en bättre lönsamhet i projekt. De totala 
rörelsekostnaderna uppgick till 94,1 MSEK (88,5). 
Kostnader för Handelsvaror ökar marginellt till 32,8 
MSEK (32,5). Personalkostnaderna ökar i perioden 
till 38,8 MSEK (34,1). Övriga externa kostnader 
uppgår till 18,0 MSEK (18,0). Resultat före finans-
netto (EBIT) uppgick till 4,2 MSEK (0,2).

EKONOMISK ÖVERSIKT

Juli - september 2017
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EKONOMISK ÖVERSIKT

Juli - september 2017

INVESTERINGAR
Under perioden uppgick investeringarna till 2,6 
MSEK (3,3) och bestod i huvudsak av uppgradering 
av webbplats - metria.se, samt investeringar i 
mätinstrument.

KASSAFLÖDE
Totala kassaflödet under perioden uppgick till -24,9 
MSEK (7,1). Kassaflödet från den löpande verksam-
heten uppgick till -22,4 MSEK (10,4). Det försäm-
rade kassaflödet i kvartalet beror på en minskning 
av kortfristiga skulder i form av semesterlöneskul-
der och förutbetalda datakostnader inom Geodata. 
Förändrade betalningsplaner mot kund har även 
resulterat i en ökning av upparbetade ej fakture-
rade kostnader samt att erhållna förskott har 
minskat.

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Likviditeten uppgick till 53,8 MSEK (63,2). Bolagets 
egna kapital uppgick vid utgången av perioden till 
116,0 MSEK (104,5) och soliditeten till 51,9 procent 
(44,7). Bolaget har en outnyttjad checkräkningskre-
dit om 30 MSEK.

MEDARBETARE
Medelantalet anställda under tredje kvartalet 
uppgick till 256 (252). Under perioden har 18 
personer anställts och 18 personer har avslutat sina 
anställningar.
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Bolagets nettoomsättning för de tre första 
kvartalen uppgick till 312 MSEK (301,7). Rörelsere-
sultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 
25,5 MSEK (16,6), vilket motsvarar en rörelsemargi-
nal om 8,2 procent (5,5). Resultatet belastas av 
avgångsvederlag (-3 MSEK). Föregående år 
belastades resultatet med omstruktureringskost-
nader avseende lednings- och administrativ 
personal -7,2 MSEK. Exkluderas dessa poster blev 
EBITDA-resultatet 28,5 MSEK att jämföra med 23,8 
MSEK föregående år. Det högre resultatet beror 
främst på ökad omsättning via en förbättrad 
debiteringsgrad samt en högre projektlönsamhet.

Nettoomsättningen har påverkats positivt av i 
första hand en stark tillväxt för affärsområdet Plan 
& Mät men även områden Konsult & Analys samt 
Operations visar tillväxtsiffror. Affärsområdet 
Geodata har påverkats negativt av lägre volymer 
och nytt avtal för fastighetsinformationsuttag.
De totala rörelsekostnaderna exkluderat omstruk-
tureringskostnader uppgick till 296,7 MSEK 
(289,9). Kostnadsökningen förklaras främst av 
ökade personalkostnader. Rörelseresultat (EBIT) 
uppgick till 12,7 MSEK (5,0). Resultat efter skatt 
uppgick till 9,8 MSEK (3,9).

EKONOMISK ÖVERSIKT

Januari - september 2017

INVESTERINGAR
Under perioden uppgick investeringarna till 9,2 
MSEK (10,6) och bestod i huvudsak av analysverk-
tyg, ny webbplats och mätinstrument

KASSAFLÖDE
Totala kassaflödet under perioden uppgick till -7,9 
MSEK (11,7). Kassaflödet från den löpande verksam-
heten har bidragit med 3,7 MSEK (30,9).

MEDARBETARE
Medelantalet anställda under årets nio första 
månader uppgick till 254 (253). Under perioden har 
56 personer anställts och 47 personer har avslutat 
sin anställning.
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VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets risker har värderats av ledningen och bedöm-
ningen är baserad på sannolikhet och konsekvens. 
Identifieringen av riskerna har utgått från de bedömda 
affärsriskerna som finns i bolaget. Riskerna är definie-
rade som en händelse som påverkar bolagets möjlig-
het att uppnå sina verksamhetsmål och genomföra 
sina strategier. De största riskerna i Metrias verksam-
het bedöms vara: marknadsrisker, affärsrisker, ope-
rativa risker samt efterlevnadsrisker. Riskerna finns 
beskrivna i årsredovisningen 2016, sid 47.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Det finns inga väsentliga händelser efter periodens 
utgång att rapportera.

GRANSKNING
Denna rapport har varit föremål för granskning av 
bolagets revisor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänt
Kvartalsrapporten har upprättas i enlighet med års-
redovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Enligt Regeringens riktlinjer från den 29 november 2007 
för extern rapportering för företag med statligt ägande 
ska IFRS (International Financial Reporting Standards) 
tillämpas. Enligt beslut av bolagets ägare 2014 kommer 
IFRS inte att tillämpas. 

Intäkter
Som intäkt redovisas det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller som kommer att erhållas. 

För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten för-
delas jämnt över avtalsperioden. Intäkter redovisas 
endast om det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna 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.

Goodwill
Goodwill utvärderas årligen om indikation på ned-
skrivning föreligger, genom att förväntade framtida 
kassaflöden bedöms. 

RISKER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på tio år för 
den del som avser verksamhetsöverlåtelserna från 
Lantmäteriet vid Metrias bildande. Övriga immate-
riella anläggningstillgångar skrivs av på fem år.

Pågående arbete
Förändringen påverkar posterna Upparbetade ej 
fakturerade intäkter och Fakturerade ej upparbe-
tade intäkter.

Pågående arbeten till fast pris värderas enligt 
metoden successiv vinstavräkning, vilket innebär 
att intäktsredovisningen sker enligt uppdragens 
respektive färdigställandegrad. Uppdrag på löpan-
de räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet 
utförs. I Metria används fast pris och löpande räk-
ning som ersättningsformer för uppdrag/projekt.

Värderingen av projekt till fast pris görs med bud-
geterade 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 tillgång eller en skuld.
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RESULTATRÄKNING

Belopp i MSEK
2017

jul-sep
2016

jul-sep
2017  

jan-sep
2016  

jan-sep
2016

jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 98,3 88,5 312 301,7 415,2

Övriga rörelseintäkter - 0,2 0,4 0,4 2,6 

Summa rörelsens intäkter 98,3 88,7 312,4 302,1 417,8

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -32,8 -32,5 -99,8 -108,1 -142,9

Övriga externa kostnader -18,0 -18,0 -54,4 -49,2 -71,3

Personalkostnader -38,8 -34,1 -132,6 -128,2 -173,2

Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,6 -2,2 -7,7 -6,6 -8,9

Avskrivningar av materiella tillgångar -1,9 -1,7 -5,2 -5,0 -6,8

Summa rörelsens kostnader -94,1 -88,5 -299,7 -297,1 -403,1

Rörelseresultat 4,2 0,2 12,7 5,0 14,7

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultat-
poster

0,1 0,4 0,2 0,4 0,5

Räntekostnader och liknande resultat-
poster

-0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -0,2

Finansnetto 0 0,3 -0,1 0,3 0,3

Resultat efter finansiella poster 4,2 0,5 12,5 5,3 15,0

Bokslutsdispositioner - - - - -4,6

Skatt på periodens resultat -0,9 -0,1 -2,8 -1,4 -2,3

Periodens resultat 3,3 0,4 9,8 3,9 8,1
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Belopp i MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 30,9 39,6 37,4

Övriga immateriella anläggningstillgångar 6,7 4,4 7,1

37,6 44,0 44,5

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 8,9 6,8 7,0

Inventarier, verktyg och installationer 6,4 6,8 7,2

15,3 13,6 14,2

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran - - -

Andra långfristiga fordringar 0,8 1,0 0,8

0,8 1,0 0,8

Summa anläggningstillgångar 53,7 58,6 59,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Upparbetade, ej fakturerade intäkter 25,8 43,4 18,3

Kundfordringar 67,6 52,9 77,0

Övriga kortfristiga fordringar 2,5 0,3 2,8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20,1 15,6 17,8

Summa kortfristiga fordringar 116,0 112,2 116,0

Kassa och bank 53,8 63,2 61,7

Summa omsättningstillgångar 169,8 175,4 177,7

SUMMA TILLGÅNGAR 223,5 234,0 237,2

BALANSRÄKNING



BALANSRÄKNING

Belopp i MSEK 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

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

Överkursfond 63,0 63,0 63,0

Balanserat resultat 22,4 16,8 16,8

Periodens resultat 9,8 3,9 8,1

Summa eget kapital 116,0 104,5 108,7

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 7,1 3,2 7,1

Överavskrivningar 1,1 0,3 1,1

Summa obeskattade reserver 8,2 3,5 8,2

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 0,9 1,3 0,9

Summa avsättningar 0,9 1,3 0,9

KORTFRISTIGA SKULDER

Icke räntebärande skulder

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 17,8 37,4 27,6

Leverantörsskulder 25,7 12,6 21,0

Övriga skulder 10,3 25,7 15,4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 44,6 49,0 55,4

Summa kortfristiga skulder 98,4 124,7 119,4

Summa eget kapital och skulder 223,5 234,0 237,2

STÄLLDA PANTER

Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse 1,0 1,0 0,8

Eventualförpliktelser

Hyresgaranti och Förskottsgaranti 2,9 1,1 2,9
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Belopp i MSEK
2017

jul-sep
2016

jul-sep
2017  

jan-sep
2016  

jan-sep
2016

jan-dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster 4,2 0,5 12,5 5,2 15,0

Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet:

Avskrivningar 4,4 4,0 12,8 11,6 15,7

Avsättningar - - - 0,7 0,4

Reavinster - - - -0,1 -0,1

Betald skatt -1,1 −0,7 -3,5 −1,9 −2,7

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 7,5 3,8 21,8 15,5 28,3

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I
RÖRELSEKAPITAL

Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 8,8 −7,9 -7,6 -16,0 -0,8

Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelseford-
ringar 4,8 25,4 7,8 40,4 14,6

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -43,5 -10,9 -18,3 -9,0 -5,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -22,4 10,4 3,7 30,9 36,7

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

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

Förvärv av materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar -2,0 −3,3 -9,2 -10,6 -10,8

Placering av övriga finansiella anläggningstill-
gångar -0,5 - - -0,6 -0,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,5 −3,3 -9,2 −11,1 −18,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utbetald utdelning - - -2,4 -8,1 -8,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -2,4 -8,1 -8,1

Periodens kassaflöde -24,9 7,1 -7,9 11,7 10,2

Likvida medel vid periodens början 78,7 56,1 61,7 51,5 51,5

Likvida medel vid periodens slut 53,8 63,2 53,8 63,2 61,7
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Belopp i MSEK Aktiekapital Överkursfond
Övrigt fritt

eget kapital
Summa

eget kapital

2016

Eget kapital vid årets ingång 20,8 63,0 24,9 108,7

Periodens resultat jan–mar - - 4,0 4,0

Utdelning till aktieägare - - -8,1 -8,1

Periodens resultat apr–jun - - -0,5 -0,5

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

Periodens resultat okt-dec - - 4,2 4,2

Utgående eget kapital 2016-12-31 20,8 63,0 24,9 108,7

2017

Eget kapital vid årets ingång 20,8 63,0 24,9 108,7

Periodens resultat jan–mar - - 2,3 2,3

Utdelning till aktieägare - - -2,3 -2,3

Periodens resultat apr-jun - - 4,2 4,2

Periodens resultat jul-sep - - 3,3 3,3

Utgående eget kapital 2017-09-30 20,8 63,0 32,3 116,0

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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NYCKELTAL

Belopp i MSEK
2017

jul-sep
2016

jul-sep
2017  

jan-sep
2016  

jan-sep
2016

jan-dec

Nettoomsättning 98,3 88,5 312 301,7 415,3

Rörelseresultat (EBITDA) 8,7 4,1 25,5 16,6 30,4

Rörelsemarginal, % (EBITDA) 8,9 4,6 8,2 5,5 7,3

Rörelseresultat (EBITA) 6,8 2,4 20,4 11,6 23,6

Rörelsemarginal, % (EBITA) 6,9 2,7 6,5 3,8 5,7

Rörelseresultat (EBIT) 4,2 0,2 12,7 5,0 14,7

Rörelsemarginal, % (EBIT) 4,3 0,2 4,1 1,7 3,5

Resultat före skatt 4,2 0,5 12,5 5,3 10,4

Resultat efter skatt 3,3 0,4 9,8 3,9 8

Avkastning eget kapital, % 2,8 0,4 8,4 3,7 7,4

Avkastning sysselsatt kapital, % 3,4 0,2 10,3 4,5 12,8

Soliditet, % 51,9 44,7 51,9 44,7 45,8

Kassaflöde från löpande verksamhet -22,4 10,4 3,7 30,9 34,4

Investeringar 2,6 3,3 9,2 10,6 15,9

Medelantal anställda* 256 252 254 253 250

Nettoskuld -53,8 -63,2 -53,8 -63,2 -61,7

* Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden 1 920 timmar. Historisk data har omräknats.



Verkställande direktör intygar härmed å styrelsens vägnar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt
av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

som bolaget står inför.

Stockholm 2017-10-27

ERIK OLDMARK
Verkställande direktör
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M E T R I A
REVISOR S Y T TR ANDE OM BOL AGSST YRNINGSR APPORTEN

INLEDNING
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsin-
formationen i sammandrag (delårsrapporten) för Metria AB per 30 
september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta 
datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet 
med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

DEN ÖVERSIKTLIGA GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH 
OMFATTNING
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International 
Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning 
av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. 
En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redo-
visningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en 
annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing 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 slutsatsen grun-
dad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en 
uttalad slutsats grundad på en revision har.

SLUTSATS
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram 
några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrap-
porten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Stockholm den 27 oktober 2017

Ernst & Young AB

JENNIFER ROCK-BALEY
Auktoriserad revisor

METRIA AB, ORG.NR 556799-2242

REVISORS GRANSKNINGSRAPPORT
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VISION 
Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett 
hållbart sätt.

VERKSAMHET
Marknaden för geografisk information är under snabb 
utveckling. Datatillgången ökar i takt med att data 
från myndigheter och satellitbilder blir tillgängliga. 
En annan tydlig trend är crowdsourcing, en form av 
öppen innovation, där data och information delas mel-
lan individer. Konceptet innebär ett bredare utbud av 
idéer och snabbare lösning på komplexa utmaningar. 
I ett affärsklimat där datatillgången ökar krävs 
kunskap, förädling och paketering. Därför utvecklar 
Metria lösningar som är enkla och effektiva för att 
kunna kombinera data, göra analyser och se trender 
och mönster. Parallellt utvecklar Metria molnbaserade 
tjänster och ligger i framkant när det gäller integration 
och kundnytta.

AFFÄRSMODELL 
Metrias affärsmodell baseras på abonnemangs-
intäkter från molnbaserade tjänster och samarbets-
plattformar och tillhörande konsultintäkter, drift- och 
förvaltningsintäkter samt intäkter från plan och mät-
tjänster. De flesta av företagens tjänster innebär 
förädling av grundläggande kartinformation från 
såväl egna mätningar i fält som från upphandlad 
satellitinformation, lantmäteridata och flygbilder. 

KUNDER
Hos Metria dominerar myndigheter och kommuner 
som kunder, vilken svarar för ungefär en tredjedel 
av omsättningen. Här återfinns kunder som Natur-
vårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Lant-
mäteriet, Försvaret och Trafikverket. Nästa stora 
kundgrupp är företag inom bank och försäkring. Den 
tredje kundgruppen återfinns inom skogs-, energi och 
telekombranscherna. Bolaget har också försäljning 
av geografisk information och mättjänster direkt till 
privatpersoner.

ORGANISATION
Som ett led i att stärka försäljnings- och leverans-
processerna har organisationen förändrats från 
den 1 januari 2017.

Verksamheten består nu av fyra affärsområden: 
Geodata, Plan & Mät, Konsult & Analys samt
Operations. Vidare har en strategisk produktled-
ning skapats i syfte att driva utvecklingen av 
bolagets erbjudande. Den nya organisationen ger 
större möjlighet till kompetensutveckling och mer 
effektiv samverkan mellan affärsområdena.

OM METRIA

Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem och fjärranalys.
Genom smarta IT-lösningar hjälper vi våra kunder att kombinera data, analyser och trender för rätt beslut.

Vi hanterar hela kedjan, från datainsamling, mätning och datalagring till analys och visualisering.
Vi är experter på att förstå våra kunders verklighet och förenkla användningen av geografisk information. 

Bland våra 250 medarbetare, från Malmö till Kiruna, finns bred kunskap och expertis inom mättjänster,
geografiska informationssystem och fjärranalys.
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TJÄNSTER
De flesta av Metrias tjänster innebär förädling av grund-
läggande kartinformation från såväl egna mätningar i 
fält som från upphandlad satellitinformation, lantmäte-
ridata och flygbilder. Vi utvecklar och underhåller moln-
baserade tjänster och samarbetsplattformar.

Verksamheten bedrivs inom fyra affärsområden.

GEODATA
Metria har ett av Sveriges största geodatalager 
som kontinuerligt växer i takt med att nya informa-
tionskällor tillkommer. Geodatalagret uppdateras 
med aktuell och kvalitetssäkrad data från olika 
leverantörer och leveranser sker utifrån väldoku-
menterade och standardiserade processer. Metrias 
geodatatjänster bygger på en kombination av kom-
mersiell teknik och öppna format och fungerar väl 
tillsammans. Våra experter har lång erfarenhet av 
att skräddarsy lösningar efter kundernas behov och 
önskemål. 

PLAN & MÄT
Plan & Mät utför detaljmätning som innefattar bland 
annat utsättning, inmätning och ligger till grund för 
projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor och 
nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering av 
stomnät så som bruks- och anslutningsnät. Vi har bred 
erfarenhet av kommunal mätning, nationella infra-
strukturprojekt och internationella karteringar. Vi utför 
också tjänster i planprocessen såsom detaljplaner, 
fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar. 

KONSULT & ANALYS 
Konsult & Analys tar med hjälp av GIS-analyser 
fram kundanpassade beslutsunderlag, producerar 
kartor eller hjälper företag och organisationer att 
effektivisera sin verksamhet med hjälp av GIS- och 
fjärranalys. Vi är experter på geodata och förstår 
hur olika dataset ska kombineras och analyseras 
för att ge svar på verksamhetens frågor. Vi tillhan-
dahåller expertstöd inom GIS- och fjärranalys till 
organisationer som själva inte vill investera i tung 
IT eller ämneskunskap. Vår fjärranalyskompetens 
möjliggör för våra kunder att ta fram nya insikter 
över stora geografiska områden, spåra och visuali-
sera förändringar samt beskriva miljösamband och 
konsekvenser.

OPERATIONS
Operations utvecklar, förvaltar och driftar kundunika 
och branschanpassade IT-system som kompletterar 
befintliga affärssystem. Med vår kundsupport hjälper 
vi kunden att planlägga, installera, förvalta och uppgra-
dera användandet av Metrias lösningar. Vi tillhandahål-
ler drift och support till definierade SLA-nivåer.
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MÅL
Metria ska vara ett lönsamt, växande och attraktivt 
bolag som leder marknaden för digitala karttjänster.
Högre lönsamhet ska nås genom produktivitets-
förbättringar och kostnadskontroll samt fokus på 
lönsamma produkter och tjänster.

Tillväxt ska uppnås genom ökat säljfokus och ökat 
fokus på kundnytta samt merförsäljning till befintliga 
kunder.

Metria ska vara attraktivt för våra medarbetare så 
att vi kan behålla och rekrytera de bästa i branschen. 
Vi ska vara attraktiva för våra kunder som ska se 
Metria som det naturliga valet av leverantör.

Inför 2017 har ett omfattande arbete gjorts med att 
utveckla och formulera strategin för de kommande 
fem åren. På basis av detta arbete har styrelsen 
fastlagt följande tre strategiska mål: 

▶ Metria ska 2021 omsätta 800 MSEK och leverera ett 
resultat på 100 MSEK.

▶ Metria ska vara den ledande aktören på prioriterade 
marknader. 

▶ Metria ska ha det starkaste varumärket i branschen.

För att leverera den strategiska ambitionen krävs att 
Metria professionaliseras i såväl försäljnings- som 
leveransprocesser. Därför är inriktningen för 2017 
att strukturellt ställa om bolaget och förbereda för 
tillväxt.

Fyra fokusområden har identifierats för 2017:

1) Effektiva leveranser och processer
2) Paketerat och tydligt erbjudande
3) Effektivare försäljning
4) Attraktiv arbetsgivare
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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 minskad med icke 
räntebärande skulder och uppskjutna 
skatteskulder på obeskattade reserver.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med 
räntebärande 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.

© METRIA AB, 2017
Produktion: Metria i samarbete med
Publicera Information AB, www.publicera.se
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