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STRATEGISKA AFFÄRER 2017

INNEHÅLL

Rätt beslutsunderlag är avgörande
Vi är experter på att förstå våra kunders verklighet.
Varje dag, året runt. Genom smarta GIS-lösningar*
hjälper vi till att fatta rätt beslut, vidareutveckla och
effektivisera verksamheter. Alltid med säker leverans och högsta kvalitet.

Strategiska affärer 2017

*GIS - Står för geografiska informationssystem. Ett GIS hanterar
hårdvara, mjukvara och data för att samla in,lagra, analysera och
visualisera information som har en geografisk position.
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TRAFIKVERKET
Metria tillhandahåller stomnät till Trafikverket för bandel 118, som
sträcker sig mellan Boden och Gällivare. Etappen som är åtta mil
avslutades vid årsskiftet.
STORA ENSO
Metria bidrar med underlag till Stora Ensos kartsystem. Det
är bland annat markfuktighetskartor som hjälper företag att
begränsa skadorna i naturen.Vi förser även företaget med appar
som underlättar för skogsägarna att planera och få överblick över
sin skog och dess möjligheter direkt ute i skogen.

Nettoomsättning
431,7 MSEK
Nettoomsättning

MYNDIGHET
Metria utför karteringsuppdrag av påverkan från byggnation, båtar
och företag utmed hela Sveriges kust. Uppdraget pågår under två år
och visar förändringen av påverkan från 1960-talet fram till idag.
KOMMUN
Tjugotvå nya avtal har tecknats med kommuner under året,
både ramavtal och uppdrag avseende olika utredningar gällande
detaljplaner, GIS och mätningsfrågor.

Soliditet
Soliditet
49,4 %
49,4
%
%
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MYNDIGHET
Kartering av hela Sveriges marktäcke. Ett uppdrag som löper över
flera år och som kommer ge jämförbar data över hela Sverige. Metria
har levererat de första delarna av nationell marktäckedata och dessa
finns som öppna data via en Miljödataportal.
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VD-ORD

VD-ORD

Unik position på en
expansiv marknad
Metria har under 2017 fortsatt resan för att bli Sveriges ledande bolag inom
GIS, geografiska informationssystem och geografisk data. Vi ser att marknaden
för geografisk information expanderar och att den även spelar en nyckelroll i
hela samhällsbyggnadsprocessen. Metria är en central aktör genom att vi är
det enda bolaget som erbjuder tjänster inom samtliga områden i värdekedjan
för GIS och geografisk information. Omsättningen för helåret 2017 ökade
med knappt 4 procent till 432,3 MSEK samtidigt som resultatet EBITDA
förbättrades med närmare 21 procent och uppgår till 36,7 MSEK.

MÅL OCH STRATEGI
Strategin och målsättningen som Metria etablerade 2016 ligger fast.
Det innebär att vi ska dubbla omsättningen fram till 2021. Under 2017
har Metria genomfört den strategiska förflyttningen som krävs för att
nå de långsiktiga målen. Vi har tydliggjort vårt erbjudande, etablerat
en ny organisation och effektiviserat säljarbetet.
Metria har tagit stora steg för att bli ledande på den svenska
GIS-marknaden, med ett unikt erbjudande som täcker hela värdekedjan för geografisk information. Det innebär helhetslösningar
som inkluderar insamling, analys och visualisering. Samtidigt ligger
vi i framkant i den tekniska utvecklingen för att ta till oss kraften i
innovationer. Det uppkopplade samhället skapar stora möjligheter för
Metria samtidigt som vi behöver vidareutveckla vårt digitala DNA för
att navigera rätt i det digitala landskapet.
Metria har under 2017 stärkt marknadspositionen genom att öka både
omsättning och lönsamhet. Genom att utveckla branschspecifika erbjudanden och erbjuda fler integrerade lösningar, har vi lagt grunden
för fortsatt tillväxt under 2018.
Vår ambition är att vara ledande i att etablera GIS som ett självklart
verksamhetsstöd till en bredare marknad utanför traditionella
GIS-segment.

”

Metria har tagit stora steg för
att bli ledande på den svenska
GIS-marknaden, med ett unikt
erbjudande som täcker hela
värdekedjan för geografisk
information.

”

HÅLLBARHET
Under året har arbetet med en uppgradering till nya miljöstandarden
ISO 14001:2015 genomförts. Hållbarhetsarbetet fortsätter att arbeta
i linje med Agenda 2030 och våra fyra strategiska hållbarhetsmål.
Metria har under året ökat omsättningen för produkter med positiv
miljöpåverkan och byter successivt ut bilparken till bilar med bättre
miljöprestanda. Dessutom fortsätter arbetet med att göra Metria till
en attraktivare arbetsgivare vilket bidragit med tydliga resultat i form
av ökad medarbetarnöjdhet och i rekryteringar.
MARKNAD
Geografisk information är ett område i konstant förändring, med nya
utmaningar och förutsättningar och drivs av den ökande digitaliseringen genom till exempel IoT, realtidsdata och algoritmer. Vi ser en
växande efterfrågan på tjänster och system som kan bearbeta och
analysera data och därigenom tillhandhålla information som kan
flöda fritt över och mellan olika system, aktörer och planeringsfaser.
Marknaden efterfrågar aktörer som både har tekniken och kompetensen
för att leverera digitala och säkra helhetslösningar.
En värdeförskjutning har skett från att samla in data till att kunna
bearbeta, analysera och visualisera kundunik data för att därigenom
skapa ett ökat kundvärde.
För att kunna fortsätta utvecklas och erbjuda standardiserade och
kundunika lösningar ser vi fram emot att mer data blir tillgängligt genom
öppna data. Det skapar spännande möjligheter för hela Metrias affär.

Erik Oldmark, VD Metria AB
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OM METRIA

MÅL OCH STRATEGI

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.

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
mellan 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

KUNDER
Myndigheter och kommuner utgör den
största andelen av Metrias kunder, vilket
motsvarar cirka en tredjedel av omsättningen.
Här återfinns kunder som Naturvårdsverket,
Havs- och Vattenmyndigheten, Lantmäteriet,
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
leveransprocesserna har organisationen
förändrats från den 1 januari 2017.

• Leda utvecklingen av produkter och tjänster
för geografisk information
• Vara en föregångare när det gäller ansvar
och hållbarhet
• Fortsätta arbetet med att etablera
organisation och tydliga roller för en
attraktiv och hållbar arbetsmiljö samt
arbeta vidare för att bli den mest attraktiva
arbetsgivaren i branschen
• Skapa ett bolag med en värdegrund som
präglas av engagemang, innovation och
samarbete.
Till vägledning för bolagets anställda och
beslutsfattare antogs en övergripande
uppförandekod 2017. Genom policyn ska
principerna som kommer till uttryck i Agenda
2030, FN:s Global Compact, FN:s vägledande

Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart sätt

Mål och strategi
Under 2017 har Metria fortsatt utveckla och expandera
affären bland annat genom att erbjuda GIS som
beslutsstöd till nya kunder och marknader.

>		Metria ska 2021 omsätta 800 MSEK med ett rörelseresultat på 100 MSEK.
>		Metria ska vara etta eller tvåa i prioriterade marknader.
>		Metria ska vara det starkaste varumärket i branschen.
För att leverera i enlighet med den strategiska ambitionen kommer Metria under 2018
fokusera på följande områden:
1. Fortsatt utveckla och expandera affären bl.a. genom att etablera GIS som beslutstöd
utanför de traditionella användarna.
2. Utveckla Metria som attraktiv arbetsgivare genom att tydliggöra de karriärvägar och
möjligheter som finns i den expansiva fas bolaget befinner sig i.
3. Fortsätta utvecklingen av Metrias integrerade lösningar i prioriterade marknader.

och mönster. Parallellt utvecklar Metria molnbaserade tjänster och ligger i framkant när
det gäller integration och kundnytta.
AFFÄRSMODELL
Metrias affärsmodell baseras på abonnemangsintäkter från molnbaserade tjänster
och samarbetsplattformar och tillhörande
konsultintäkter, drift- och förvaltningsintäkter
samt intäkter från plan och mättjänster. De
flesta av företagens tjänster innebär förädling
av grundläggande kartinformation från såväl
egna mätningar i fält som från upphandlad
satellitinformation, lantmäteridata och flygbilder.
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Verksamheten består nu av fyra affärsområden:
Geodata, Plan & Mät, Konsult & Analys samt
Operations. Vidare har en strategisk produktledning skapats i syfte att driva utvecklingen
av bolagets erbjudande. Den nya organisationen ger större möjlighet till kompetensutveckling och mer effektiv samverkan mellan
affärsområdena.
VÄRDEGRUND OCH ETISKA PRINCIPER
Metria ska vara ett lönsamt, växande och
attraktivt bolag genom att:
• Vara nära våra kunder och tillsammans
skapa nya värden i teknikens framkant

principer för företag och mänskliga rättigheter
samt Institutet Mot Mutors Kod om gåvor,
belöningar och andra förmåner i näringslivet
vara vägledande i Metrias verksamhet. Enligt
nya direktiv i ägarpolicyn arbetar Metria
även efter FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030.
Uppförandekoden finns kommunicerad bland
annat på bolagets intranät och bolagets hemsida. Aktiviteter för utbildning och ytterligare
förankring av de styrande dokumenten och
de relevanta etiska principerna har genomförts under 2017.

Bolaget är efter omställningsarbetet 2017 väl rustat för tillväxt i enlighet med uppsatta mål.

FINANSIELLA MÅL

Kapitalstrukturmål

AV ÄGAREN
FASTSTÄLLDA
LÅNGSIKTIGA MÅL

>

UTFALL 2017

>

30 %

Lönsamhetsmål

10 %

Utdelningspolicy

30 %

Soliditet ska uppgå
till minst 30 %

EBITDA -marginal ska uppgå

till minst 10 %

Utdelning ska uppgå till
minst 30 % av årets resultat

49,4 %

8,5 %

30 %
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OMVÄRLD OCH MARKNAD

Omvärld
och marknad
Geografiska informationssystem är numera en del av vår vardag och
levererar information som idag ses som självklar för företag, offentliga
organisationer och allmänhet. Det är en marknad i tillväxt, driven av
ökande behov och av en fortgående teknik- och tjänsteutveckling.

OMVÄRLD OCH MARKNAD

Antalet uppkopplade enheter ökade
med 30 % under 2016, vilket innebar
6,4 miljarder enheter vid årets slut.
2020 beräknas antalet uppkopplade
enheter vara 20,8 miljarder.
OMVÄRLD
Den snabba digitaliseringen genomsyrar samhället och ställer
nya krav på företag och organisationer. I Sverige finns sedan
2011 en digital agenda där regeringen slår fast att Sverige ska
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.
Det högre tempot på marknaden ställer även nya krav på företagen att förstärka sin digitala förmåga. Rätt digital kompetens
har blivit kritiskt för att kunna genomföra förändringar.
Det innebär att företagen behöver ställa om för att förstå
och ta till sig kraften i den nya tekniken. Eftersom tekniken
kommer att medföra förändringar i allt från distribution,
produktion till hur vi interagerar och kommunicerar. Digitaliseringen
möjliggör nya samarbetsformer kring tjänsteutveckling s.k.
”intraprenörskap” och skapar samtidigt förutsättningar för
att arbeta mer tvärfunktionellt för att bli mer effektiva. Det
ställer krav på högre digital kompetens i hela organisationen
och framförallt på ledningsnivå.
Utvecklingen går mot att fysiska produkter övergår till att
både vara fysiska och digitala. Under de senaste åren har
alltfler prylar blivit uppkopplade och samtidigt har tekniken
blivit billigare och sensorerna mindre. Det gör att vi idag kan
få mycket bättre information om vad som sker runt oss.
Enligt en rapport av analysföretaget Gartner ökade antalet
uppkopplade enheter med 30 % under 2016, vilket innebar
6,4 miljarder enheter vid årets slut. 2020 beräknas antalet
uppkopplade enheter vara 20,8 miljarder. Gartners analys
visar även att 65 % av alla uppkopplade enheter kommer
rikta sig mot konsument år 2020 och resterande 35 % till
företag. IoT är numera en viktig del av digitaliseringen av
både samhälle och ekonomi och företagen behöver anpassa
sig och förhålla sig till det.
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MARKNAD
Digitaliseringen innebär mer tillgång på tillgänglig data.
Ökningen sker bland annat genom öppna data främst tack
vare Inspire-direktivet som syftar till att bygga upp en europeisk
infrastruktur för geodata. Infrastrukturen ska underlätta
tillgången till offentliga geodata via webbaserade tjänster.
På uppdrag av regeringen har Vinnova tagit fram webbportalen
öppnadata.se för förmedling av öppna data. Tillgången
ökar även genom IoT, crowdsourcing, Big Data, drönare och
satellitbilder.
Det finns även en ökad efterfrågan på molnbaserade tjänster
och integration med andra system. Därmed blir det även viktigt
att kunna erbjuda system som är säkra och som samtidigt
klarar kravet på integration och har potential att fånga värdet
av Big Data. Data och analys är inte bara en del av beslutsunderlaget, det är beslutsunderlaget.
Det finns en mängd olika tekniker för att analysera data - allt
från manuella analyser till digitala analyser där datorn själv
kan lära sig att hitta och känna igen mönster från olika typer
av data så kallad machine learning. För att göra denna typ av
anlyser används algoritmer, något som blivit allt viktigare i
underlag för beslut i vårt samhälle.

METRIAÅrsredovisning
Årsredovisning 2017
2017
METRIA
•

•
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OM METRIA

ERBJUDANDE

MARKNADSTRENDER
Området är under ständig förändring och på
global nivå finns en rad utvecklingstrender
som även på sikt kommer att påverka marknad
och konkurrens i Sverige. Några exempel är
följande:
•

•

GIS – Geografiska Informationssystem
Alla objekt i vår omgivning som har ett geografiskt
läge kan hanteras med GIS. Det kan exempelvis vara
fastigheter, byggnader, personer, adresser, växter
och djur, fornlämningar och mycket mer. Dessa objekt
lagras i databaser och används sedan i kartor.
I kartorna lägger man olika information ”ovanpå”
varandra (ungefär som om man lade flera genomskinliga papper med information ovanpå varandra).
Det är sedan enkelt att lägga till eller dra ifrån
information för att få fram just den karta man vill
ha. På så sätt underlättas analys och visualisering.
Enkelt uttryckt kan GIS sägas vara en kombination
av kartor och tabellinformation som lagras och
hanteras i datorn.
GIS finns idag överallt omkring oss – i mobilappar
som använder telefonens gps, i karttjänster från
företag och offentlig sektor, i datorspelens världar
och i många fall i kriminalserier och actionfilmer.
GIS-tekniken kan användas som verktyg för visualisering, positionering och navigering, men även för
exempelvis analys, utvärdering, planering och till
beslutsunderlag inom offentlig och privat sektor.

10
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En ökad efterfrågan på molnbaserade
lösningar, vilket leder till större efterfrågan
på att dela bearbetningskapaciteten.
Sensorer, en enhet som läser av den fysiska
omvärlden och omvandlar informationen
till en signal. Signalen omvandlar informationen till läsbart material eller skickas
vidare via ett nätverk till ett datasystem för
lagring. Den populära trafik och navigationsappen Waze är ett exempel på hur
människor ute i trafiken kan dela trafik- och
väginformation i realtid.
Virtuell verklighet är redan välkänt. Augumented reality handlar om att den verkliga
världen blandas eller förstärks med den
virtuella verkligheten.
Värdeskapandet flyttar från att samla in
data till att förädla data utifrån kundens
specifika affärsbehov.
Machine learning är förmågan för datorer
att lära sig utifrån stora mängder exempel
och de blir hela tiden duktigare på att
klassificera och göra prognoser på framtida utfall. När machine learning sedan
kopplas med digitala assistenter, får vi ett
helt nytt sätt att interagera som spås ta
över många av de områden där vi använder
appar idag. Ett exempel är Amazons Alexa
som är ett responsivt röststyrningssystem,
där du får uttala dina önskemål och få dem
uppfyllda, åtminstone enklare uppgifter
som att byta musik eller ändra belysning.

Källor:
Regeringen.se –Med medborgaren i centrum
IoT Sverige-Smarta samhällen
www.gartner.com

Metria erbjuder
helheten
Prioriterade kundsegment
Bank och Försäkring, Bygg och Bostad, Energi, Kommun, Natur och Miljömyndigheter, Skog, Telekom

Skapar och

Analyserar och

samlar

strukturerar

Distribuerar,
implementerar och
visualiserar

Plan och Mät

Konsult och Analys

Geodata

Operations

> Mättjänster

> Geografiska analyser

> Kart- och fastighetsinformation

> GIT-lösningar design/utveckling

> Planarkitekttjänster

> Fjärranalys

> MetriaMaps

> Livscykelhantering

> Lantmäteri/konsulttjänster

> Kart- och geodataproduktion

> Timmerwebb

> SaaS-tjänster

> Geodatastöd

> Support

Geodatalager

METRIAÅrsredovisning
Årsredovisning 2017
2017
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Våra affärsområden

Plan & Mät

Konsult & Analys
30

%

Plan & Mät samlar in geografisk data med hjälp av flygplan, drönare och
mätningsingenjörer på fält. Med vår lokala GIS-kompetens kan vi göra väldigt
kundnära lösningar. Beroende på vad som efterfrågas samlar vi in data på det
mest effektiva sättet för kunden. Vi sätter även ut geografisk information när
någon till exempel vill bygga, behöver veta hur en ledning går i marken eller
ta reda på var det finns en fastighetsgräns. Vi har bred erfarenhet av kommunal
mätning, nationella infrastrukturprojekt och internationella karteringar. Vi
utför också tjänster i planprocessen såsom detaljplaner, fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar.

128,4 MSEK

Andel av omsättning för
affärsområdet Plan & Mät

Affärsområde Konsult & Analys tar med hjälp av GIS -och fjärranalyser fram
kundanpassade beslutsunderlag, producerar kartor och geodata samt hjälper
företag och organisationer att effektivisera sin verksamhet. Vi är experter på
geodata, metoder och modeller och förstår hur olika data-set ska kombineras
och analyseras för att ge svar på verksamhetens frågor. Vår fjärranalyskompetens möjliggör för våra kunder att ta fram nya insikter över stora geografiska
områden, spåra och visualisera förändringar samt beskriva samband och
konsekvenser.

11%

49,4 MSEK

Andel av omsättning för
affärsområdet Konsult & Analys

Störst bland kunderna är kommunsektorn, men här finns också många privatpersoner.

”

Det finns väldigt stora möjligheter. Hela digitaliseringen och
Internet of Things är beroende av den typen av inmätningar som vi gör.

Vilka möjligheter ser du för 2018?
Det finns väldigt stora möjligheter
för oss. Allt fler använder 3D och
annan teknisk utveckling vilket
kommer att kräva ännu mer insamlad
data över hela Sverige. Hela digitaliseringen och Internet of Things är
beroende av den typen av inmätningar
som vi gör.
Det avgörande för om vi lyckas är att
vi kan vara en attraktiv arbetsgivare
och knyta ännu fler och kompetenta
människor till oss. Vi har blivit bättre

12
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”

”

på att berätta om vad vi gör och vad
vi står för och det tror jag är jättebra.
Om man vill jobba med geodata är
det på Metria man ska vara!
Vi påverkas självklart positivt av
den högkonjunktur som finns på
infrastruktursidan. Det behövs
ju framförallt stora investeringar
både i järnväg och vägnätet, där vi
också växer mest just nu. Så det är
en gynnsam marknad för oss och
det kommer det att vara flera år
framöver.

ANDERS ÖRYD
Affärsområdeschef för Plan och Mät
Drivkrafter: Att få spela ihop med andra människor i
ett lag och ändå få ihop den enorma spännvidden vi
har inom den smala nischen GIS och insamling av data.

Det finns stor tillväxtmöjlighet inom vårt område.
Marknaden har ett stort behov av GIS och fjärranalys.

Vilka möjligheter ser du för 2018?
Det finns stor tillväxtmöjlighet inom
vårt område. Våra kunder har ett
stort behov av GIS och fjärranalys.
Genom det arbete vi gjort med
att bygga upp vårt affärsområde
under 2017 har vi lagt grunden för
ett mycket bra 2018. Under 2018
kommer vi tillsammans med övriga
affärsområden utveckla fler kombinationsaffärer som bevisar styrkan
med att inkludera den geografiska
dimensionen.

”

På Metria driver vi de mest högprofilerade GIS och fjärranalysprojekten,
vi har ett bra varumärke och det börjar
bli lättare att rekrytera från högskolorna. Vi är traditionellt väldigt starka
mot natur- och miljökunder och vi
växer även inom telekom, bygg och
energi. Vi ser en tydlig utveckling från
offentlig sektor till privat sektor.
Metria är den plats man ska jobba på
om man gillar GIS -och fjärranalys. Det
är här vi gör både de roligaste och mest
spännande projekten inom vår bransch!

JENNY MOCHE
Affärsområdeschef Konsult och Analys
Drivkrafter: Jag har en stark tro på att användandet
av GIS och fjärranalys skapar en bättre värld. Genom
det vi gör kan vi tillvarata både företags och jordens
resurser på ett bättre sätt.
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Operations

Geodata
Affärsområde Geodata tillhandahåller geodata via Sveriges mest omfattande
geodatalager och ett antal egenutvecklade produkter och IT-lösningar. Vårt
erbjudande täcker allt från digital kartförsörjning och geodatahantering i stor
skala, till GIS-baserat inköpsstöd och olika analysprodukter. Vi är även den
största leverantören av fastighetsinformation på den svenska marknaden.
Vi levererar data via webbgränssnitt eller som M2M-tjänster direkt till kundens
system. Bland våra kunder finns bland annat banker, försäkringsbolag, nätägare,
It-bolag, kommuner, skogsbolag och energibolag.

”

181,5 MSEK

Det finns ett stort intresse och behov
av geodata och vi har en stark
position på marknaden. Fler och
fler företag ser oss som en naturlig
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samarbetspartner, eftersom vi
erbjuder tjänster i hela GIS-kedjan
där det handlar om att producera,
leverera, analysera och visualisera
verksamhetsanpassad geodata.
En viktig förutsättning för helt nya
produkter och lösningar är att mer
nationell geodata blir tillgänglig
som öppna data. Detta är en
utveckling vi följer och välkomnar.

MARCUS BERGMAN

Det är få aktörer som kan erbjuda kundanpassade
tjänster i kombination med den driftlösning vi har.

Vilka möjligheter ser du för 2018?
Vi kommer arbeta med våra
erbjudanden så att de blir ännu mer
attraktiva för våra kunder. Parallellt
kommer vi att driva på för nya, breda
lösningsaffärer. Vi bygger team med
målet att vara en attraktiv arbetsgivare
som driver utvecklingen på ett effektivt och ledande sätt.

Affärsområdeschef för Geodata

Vi kommer också utveckla vår digitala marknadsplats för att förenkla
för våra kunder.

Drivkrafter: Att hjälpa våra kunder att bli mer
framgångsrika.

72,9 MSEK

Andel av omsättning för
affärsområdet Operations

”

”

17%

Operations utvecklar, förvaltar och driftar kundunika och branschanpassade
IT-system som kompletterar befintliga affärssystem. Med vår support hjälper
vi kunden att planlägga, installera, förvalta och uppgradera användandet av
Metrias lösningar.

Andel av omsättning för
affärsområdet Geodata

Fler och fler företag ser oss som en naturlig samarbetspartner eftersom
vi erbjuder tjänster i hela GIS-kedjan där det handlar om att producera,
leverera, analysera och visualisera verksamhetsanpassad geodata.

Vilka möjligheter ser du för 2018?
Under 2018 ska vi öka takten
ännu mer i produktutvecklingen.
Förutom att vi hela tiden arbetar
med att förnya våra produkter,
kommer vi också att satsa på att
ta fram gemensamma produkter
och erbjudanden tillsammans med
Metrias övriga affärsområden.

14
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42

%

Vi flyttar hela tiden fram positionerna
och det finns en stor efterfrågan för
det vi gör.

”

Det är få aktörer som kan erbjuda
kundanpassade tjänster i kombination med den driftlösning vi har.
Många av våra kunder imponeras av
att vi kör vår drift i Sverige och inte
i en utländsk molnlösning. Vi klarar
tuffa servicekrav och säker kvalitet
för komplexa lösningar med stora
mängder data. Tillsammans med våra
övriga erbjudanden inom de andra
affärsområdena är vi helt unika. Det
kommer att skapa många nya affärsmöjligheter framöver.

JONAS BERGLIN
Affärsområdeschef Operations
Drivkrafter: Att få jobba med en kombination av
komplexa frågor som intresserar mig och att jag kan
göra skillnad. Det är roligt!
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KUNDER

GIS har tusentals möjligheter
och används för att bättre förstå
en verksamhets möjligheter och
utmaningar.
Med kartan som utgångspunkt
kan våra kunder utveckla sin affär
och ta snabbare och klokare beslut
genom att frigöra kraften av den
geografiska intelligensen.

Dina Försäkringar
Dina Försäkringar består av tolv försäkringsbolag med kontor på
cirka 45 platser över hela landet. Bolagen samverkar under det
gemensamma varumärket Dina Försäkringar och tillsammans har
de kunder från norr till söder.

- Med Metrias hjälp har vi numera alltid tillgång till den fastighetsinformation vi behöver
för att på ett snabbt och enkelt sätt ge våra
kunder den service de efterfrågar, oavsett var i
landet de befinner sig, säger Louise Lewenhaupt,
tf produktchef på Dina Försäkringar.
Dina Försäkringar valde att samarbeta med
Metria då Metria, till skillnad från andra
leverantörer, tog fram en flexibel lösning som
helt utgick från de behov som Dina Försäkringar hade. Metria förädlade och paketerade
exakt den information som Dina Försäkringar
behöver samt gjorde den tillgänglig direkt i
företagets affärssystem. För Dina Försäkringar är det affärskritiskt att informationen
är korrekt, enhetlig och uppdaterad då
produkterna inom både fastighetsförsäkringar och privatförsäkringar är beroende av
informationen.
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- Eftersom Metria har kopplat samman den
information som vi behöver med vårt eget
affärssystem så kan vi vara helt säkra på
att informationen är enhetlig och korrekt,
oavsett kund eller fastighet. Det ger oss mer
tid att lägga på våra kunder istället för att leta
efter informationen, säger Louise Lewenhaupt.

Samarbetet har präglats av lyhördhet och
flexibilitet och tillsammans har vi arbetat
fokuserat och effektivt för att få in rätt
information i affärssystemet. Något som i
slutändan både gynnar oss och våra kunder,
säger Louise Lewenhaupt.

Med hjälp av Metria har Dina Försäkringar
eliminerat det manuella arbetet som tidigare
krävdes för att få in fastighetsinformationen,
något som också har bidragit till att medarbetarna kan lägga mer tid på kunderna. Metrias
kunskap både om var informationen kunde
hämtas samt hur den kunde bearbetas har
varit av stort värde för Dina Försäkringar.
Eftersom Dina Försäkringar i sin tur också
skickar information vidare till samarbetspartners känns det tryggt att veta att den delade
informationen garanterat är enhetlig och korrekt.
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Stora Enso

Tidaholms kommun

Stora Enso har lång och gedigen erfarenhet av avancerat skogsbruk. Varje år
planterar de drygt 20 000 hektar och röjer och gallrar mer än 100 000 hektar.
Stora Enso Skog sköter om skogsfastigheter i varierande storlek, från små privatägda
skogar till delar av Bergvik Skog, ett av Europas största privata markägare.

Fler och fler flyttar till Tidaholms kommun, något som gläder hela kommunen.
För att möta efterfrågan bygger kommunen en ny stadsdel, Rosenberg.

- Vi måste vara rustade för att hjälpa våra
kunder i alla delar av förvaltningen av deras
skog. Här spelar Metria en viktig roll för att vi
ska lyckas, säger Jonas Hedén, Verksamhetsstöd på Stora Enso Skog.

- Den informationen gör att vi kan arbeta
med miljöns bästa i åtanke. Metria hjälper
oss att avverka många miljoner kubikmeter
om året utan att skada miljön. Metria hjälper
oss att tassa lätt, säger Jonas Hedén.

Som ett led i att underlätta för sina kunder
använder Stora Enso Skog den app som
Metria utvecklat. En app där skogsägare
kommer åt sin skogsbruksplan direkt i sin
telefon eller läsplatta.

Appen har många fördelar. Bland annat är
det lätt att lägga in olika typer av utförda och
planerade åtgärder som röjning, avverkning,
plantering etc. Med GPS-funktionen är det
enkelt att hitta i skogen och användaren kan
lätt lägga in olika symboler och textinformation i kartan. På så sätt får flera användare
samma bild av vad som är gjort, var och när.
Funktionen gör det också möjligt att bedriva
skogsbruk i fält, något som inte gick lika
enkelt förut.

- Skogsbruksplanen är det viktigaste verktyget
en aktiv skogsägare har. Med hjälp av planen
blir det tydligt vilka åtgärder som behöver
utföras. Med appen i sin telefon eller
läsplatta kan skogsägarna snabbt och enkelt
ta med sig en bild av sin skogsfastighet och
sina skogsbestånd direkt ut i skogen, säger
Jonas Hedén. Via appen har användarna
alltid tillgång till den senaste informationen
om till exempel kulturlämningar, fornlämningar och naturvårdsområden.
Appen innehåller också till exempel
markfuktighetskartor som gör det möjligt
att tolka bärigheten i marken.
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I och med Metrias app lägger Stora Enso
Skog mindre tid på administration och mer
tid på sina kunder.
- Samarbetet med Metria gör att vi kan
fokusera på det vi är bäst på, dvs våra kunders
skogsbruk, säger Jonas Hedén.

Eftersom Stora Enso Skog har byggt upp
sina interna system efter kartsystemen som
Metria hjälper dem att ta fram, är driftsäkerheten helt affärskritisk.
- Metria erbjuder hög driftsäkerhet, djup
kompetens och bra förståelse för vår affär.
Givetvis är det avgörande att de är ledande
inom geografisk information, och förståelsen hos Metria för hur vi kan använda
informationen gör dem till en strategisk
viktig leverantör. Vi har arbetat med Metria i
ungefär tio år och de har under årens lopp varit
ett stort stöd i att effektivisera våra egna
rutiner och processer, säger Jonas Hedén.

- En så här stor förändring skapar både intresse
och oro bland medborgarna. Självklart vill vi
vara så tydliga och pedagogiska som möjligt i
dialogen med allmänheten och de traditionella
planritningarna är sällan tillräckliga. Därför
har Metrias 3D-visualisering av detaljplanen
varit avgörande i våra samtal med medborgarna, säger Marie Bengtzon ansvarig
planarkitekt på Tidaholms kommun.
Tidaholms kommun har arbetat med Metria
sedan 2016, ett samarbete som började
med att Metria tog fram planprogrammet
för Rosenberg. I samband med arbetet
diskuterades även placering av skola och
idrottsanläggning. Metria fick då uppdraget
att driva processen med detaljplan av skola
och idrottsanläggning samt att ta fram alla
handlingar åt kommunen. Till det behövde
kommunen stöd i att visualisera området.
- Visualiseringen är en helt avgörande del i
arbetet. Projekt av den här omfattningen har
stort allmänintresse och är vi inte pedagogiska
i beskrivningen av hur området kommer se ut
så blir dialogen med medborgarna ineffektiv,
säger Marie Bengtzon. Därför har Metrias
insats varit avgörande i att underlätta både
för oss som arbetar med samhällsplaneringen
och för medborgarna.

Det är en utmaning för en liten kommun som
Tidaholm att få tid till visualisering, då det är
mycket tidskrävande. Därför har Metrias stöd
i arbetet med utveckling av området Rosenberg
gjort det möjligt för kommunen att följa
tidplanen. En nödvändighet då det är många
aktörer som är beroende av de underlag som
kommunen tar fram. Förutom datamässig
kompetens tog Metria med hjälp av UASplan nya orotfoto som i sin tur användes för
3D-modellen.
Visualiseringen av detaljplaner underlättar
inte bara dialogen med medborgarna utan
fungerar som ett bra och gediget beslutsunderlag för både politiker, tjänstemän
och andra intressenter. En 3D-modell ökar
förståelsen för solstrålningspotentialen för
bland annat solceller, hur eventuella grannar
påverkas av skuggor och sektioner som visar
höjder och annan anpassning till omgivningen.
Till det underlättar 3D-modellen presentationen inför eventuella tomtförsäljningar och
gör det enklare att presentera projekten på
hemsidan.

stöd i att Metria både har kompletterande
kompetens och djup och bred kunskap om
hur vi som kommun arbetar med samhällsplanering. Det har bidragit till att min roll som
övergripande ansvarig underlättats samtidigt
som jag har fått värdefull second opinion från
personer med samma kompetens som jag.
Tillsammans har vi skapat de bästa förutsättningarna för att alla som bor i Tidaholm
förstår vad vi gör, varför vi gör det och hur det
påverkar dem. Det bidrar med stort värde inte
bara för oss som arbetar på kommunen utan
även för alla invånare, säger Marie Bengtzon.

- Samarbetet med Metria har varit extremt
smidigt och flexibelt. Vi har jobbat med flera
olika personer och kontor utan att det har
försvårat processen. Tvärtom har vi fått stort
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Metrias Kultur
Metria har en stark kultur med engagerade medarbetare
som arbetar nära kunderna. Detta är en styrka när vi drar
nytta av teknisk utveckling och möter nya kundbehov.
Kunskap och ett genuint intresse för hållbarhet är en annan
del av Metrias kultur som driver innovation och kvalitet.
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Våra
medarbetare
Namn: Josefin Klein
Ålder: 30 år
Titel: GIS- och fjärranalyskonsult
Fritidsintressen: Musik och vandring.
Drivkrafter: Jag vill rädda världen och lära mig nya saker.

Namn: Maria Nilsson
Ålder: 45 år
Titel: Gruppchef
Fritidsintressen: Trädgårdspyssel,
vandring, böcker, träning, familj, vänner och god mat.
Drivkrafter: Att se medarbetare komma till sin rätt, utvecklas
och briljera.

Vad innebär ditt jobb?
Jag är gruppchef inom GIS och fjärranalys. Det innebär att jag
får jobba tillsammans med oerhört kunniga medarbetare för att
förse våra kunder med den information och de verktyg de behöver.
Hur kom du till Metria?
Jag har haft regelbunden kontakt med Metria i hela mitt yrkesliv.
I början av 2017 övertygade affärsområdeschefen på Konsult
och Analys mig om att jag borde söka tjänsten som gruppchef.
Planerna på att jobba bättre ihop över hela Metria samt att expandera verksamheten, tillsammans med ett stort fokus på GIS och
fjärranalys var det som fångade mitt intresse.
Vilken bakgrund har du?
Jag är teknisk lantmätare och mitt första jobb var som GIS-konsult
och projektledare på Vattenfall. Därefter arbetade jag i 17 år på
Rymdstyrelsen med internationella relationer och finansiering av
forskning och utveckling inom rymdområdet.
Vad uppskattar du mest hos Metria som arbetsgivare?
Jag har stor frihet att driva frågor som jag anser är viktiga för
min grupp. Jag uppskattar också den varma stämningen mellan
kollegorna. Därtill är det fantastiskt att få jobba med några av de
främsta experterna inom GIS och fjärranalys.
Vad är roligast med ditt jobb?
Det är roligt att arbeta med ledarskap och framförallt med medarbetarnas utveckling. Att stötta och coacha och sedan se någon
överträffa sig själv är väldigt givande. Utöver det så är det ett
spännande område vi arbetar inom på Metria och vi driver många
intressanta projekt. När jag träffar kunder blir jag stolt när jag ser
hur nöjda de är med vårt arbete.
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Vad innebär ditt jobb?
I mitt jobb hjälper jag kunder med specialistkunskap inom GIS
och fjärranalys. Uppdragen kan vara av olika karaktär men det
övergripande syftet är oftast miljöövervakning. Det kan handla
om att ta fram beslutsunderlag i form av statistik över hur stora
arealer av olika naturtyper som skyddats eller om att utveckla
nya metoder för att kartera Sverige med hjälp av bland annat
satellitdata. Jag arbetar till exempel med att ta fram Nationell
Marktäckedata som ska ge jämförbar rikstäckande information
om markslag. Vår förhoppning är att detta ska ge en helhetsbild
av landskapets naturvärden och konnektivitet som dessutom
kommer att ajourhållas. Jag brinner för att det ska bli bättre
beslut i miljöarbetet och där bidrar vi med beslutsunderlag.
Hur kom du till Metria?
Jag blev tipsad av en kompis om att Metria sökte personer till ett
stort karteringsprojekt. Det var perfekt timing för mig, eftersom jag
precis avslutat ett uppdrag som forskningsassistent.
Vilken bakgrund har du?
Det började med att jag valde en kandidatutbildning i geografi,
eftersom det ämnet är så brett och allmänbildande. Under
utbildningen fick jag sedan upp ögonen för hur centralt det är med
vattenfrågor, vilket gjorde att jag valde att fortsätta med en master
i hydrologi.
Vilket projekt arbetar du med just nu?
Jag arbetar halvtid med Nationella Marktäckedata där jag utvecklat
en metod för att identifiera våtmark och skog på våtmark. Metoden
använder en högupplöst höjdmodell och kombinerar olika topografiska mått med information om jordlagrets transmissivitet,
dvs genomsläpplighet. Den andra halvan av min tid arbetar jag i
ett projekt åt Havs- och Vattenmyndigheten, där vi bland annat
karterar byggnation längs med Sveriges kust vid olika tillfällen för
att undersöka exploateringstakten.
Har du några andra uppgifter vid sidan om din ordinarie roll?
Under mitt första år på Metria blev jag tillfrågad om jag kunde vara
arbetsledare åt en växande grupp nyanställda i ett karteringsprojekt. Jag trivdes så bra med det att det nu formellt är en del av
min roll. Det är så spännande att få följa utvecklingen hos de nya
medarbetarna och jag blir stolt när jag ser resultatet av vårt arbete.
Jag ser mig själv lite som dirigenten över orkestern som säkrar att vi
spelar i samma takt, vilket i min roll innebär att vi använder samma
tillvägagångssätt och metoder.

Namn: Erik Blomdahl
Ålder: 33 år
Titel: Planarkitekt
Fritidsintressen: Min familj, vårt radhus,
konditionsidrott, kartor och grafisk design.
Drivkrafter: Att lära mig nya saker, helt enkelt att få ny kunskap. Jag tillhör ju
delningsgenerationen och drivs av att allt ska vara tillämpbart och tilldelbart.

Vad innebär ditt jobb som planarkitekt?
Som planarkitekt på Metria jobbar jag egentligen halva tiden
som planarkitekt och den andra som GIS-konsult. Mitt främsta
fokus är att arbeta mot kommuner i deras samhällsplaneringsprocess och även att vara ett GIS-stöd. Som GIS-stöd arbetar jag
mycket med utveckling av kartor och analyser efter kommunernas behov och önskemål. Jag har tidigare arbetat på en kommun,
så jag tycker att jag har bra koll på deras krav och önskemål.
Hur kom du till Metria?
Jag fick tips av en tidigare kollega som jobbade på Metria. Jag
lockades av Metrias lokala närvaro och uppdrag och deras
expertkompetens inom kartor. Dessutom såg jag att det fanns
chans att vara med och påverka uppdrag och hur man jobbar,
det var positivt för mig.
Vilken bakgrund har du?
Jag är utbildad planarkitekt och jag har alltid varit väldigt kartintresserad. Som ung var jag aktiv inom orientering och kartor
är fortsatt ett stort intresse för mig.
Vad uppskattar du mest hos Metria som arbetsgivare?
För mig så upplever jag att Metria erbjuder en bra balans mellan
arbete och fritid. Jag har nyligen varit föräldraledig och det
känns som att det uppmuntras av arbetsgivaren.
Vilka projekt arbetar du med just nu?
Just nu jobbar jag tillsammans med Region Jönköpings län, med
att digitalisera alla 13 översiktsplaner till en sammanhållen
översiktsplan som de i sin tur ska använda som regionalt
besluts- och kunskapsunderlag. I övrigt jobbar jag med flera
mindre projekt, bland annat Tranås kommun som tekniskt
stöd. Däremellan mycket interna projekt och processer, som
till exempel att vi är några planarkitekter som jobbar med att
standardisera vårt arbete med 3D-modeller inom detaljplaneprocessen.
Vad är roligast med ditt jobb?
Jag måste säga kollegorna, vi har ett nära och bra samarbete.
Dessutom är uppdragen av varierande karaktär så ingen dag är
den andra lik.

Namn: Irina Zjeludkova
Ålder: 39 år
Titel: Databasadministratör
Fritidsintressen: Klättring, skidåkning och segling .
Drivkrafter: Att lösa problem och göra kunder nöjda.

Vad innebär ditt jobb?
Jag jobbar framförallt med datahantering av geografisk- och
fastighetsinformation. En stor del av mitt arbete består av att
ta emot och bearbeta data från dataleverantörer och uppdatera
den i Metrias och kundernas system. Jag ansvarar även för
leveranser av specialbeställningar av fastighetsinformation
till olika kunder. I mitt arbete jobbar jag mycket med olika
databaser, analyser och bearbetningar, anpassningar av data
och datakvalitet.
Hur kom du till Metria?
Jag kommer ursprungligen från Moskva och flyttade till Sverige
år 2004. När jag kom till Sverige bodde jag först i Kiruna och
Falun innan jag flyttade till Stockholm. År 2006 fick jag en
projektanställning på GIS Centrum-Metria i Stockholm och i
slutet av 2006 blev jag erbjuden en tillsvidareanställning hos
Metria i Luleå.
Vilken bakgrund har du?
Jag är civilingenjör inom datateknik och har utbildat mig i
Moskva. Innan jag flyttade till Sverige jobbade jag ungefär
fyra år som databasadministratör inom den myndighet som
ansvarar för fastigheter inom Moskva regionen.
Vad uppskattar du mest hos Metria som arbetsgivare?
Jag gillar att man har ”frihet under ansvar”. Jag uppskattar även att
få jobba med olika arbetsuppgifter och att jag hela tiden lär mig
nya saker. Jag trivs även väldigt bra med mina arbetskollegor.
Vilka projekt arbetar du med just nu?
Jag jobbar i flera olika projekt med att uppdatera geografisk
bakgrundsdata som används i kundernas system. Det handlar
bland annat om fastighetsgränser, fornminnen, vägar och skyddade
områden som nationalparker eller naturreservatfornminnen.
Jag hjälper även kunder med att hantera deras geografiska
verksamhetsdata, det vill säga data som kunden själv samlar in
eller skapar. Ofta kombineras bakgrundsdata med verksamhetsdata och visualiseras på kartan, data används även i
samband med geografiska analyser.
Vad är roligast med ditt jobb?
Det jag tycker är roligast är att lösa olika problem och att ha
varierande arbetsuppgifter. Och även att ha kundkontakter och
göra kunder nöjda.
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Visionen ”Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart sätt” lägger grunden
för hållbarhetsarbetet och kompletteras av Metrias nya uppgraderade ISO 14001:2015
miljöstandard. Även FN:s Agenda 2030 och de 17 tillhörande målen är strategiska indikatorer
för att bland annat få fram produkter med positiv miljöpåverkan till våra kunder. Samtidigt
är det viktigt att vara medveten om de hållbarhetsrisker som finns i dagens samhälle och
därför har ett genomgående arbete gjorts för att uppgradera Metrias riskmedvetenhet.

Rapport över Metrias
hållbarhetsarbete 2017
Metrias fokusområden och uppsatta mål
1.

Kontaktperson för hållbarhetsrapporten
För mer information om denna redovisning eller olika aspekter av Metrias
hållbarhetsarbete vänligen kontakta:

Hållbar stabil ekonomi

2. Ökade intäkter från produkter med positiv miljöpåverkan

Värdekedja beträffande hållbarhet
Metrias hela erbjudande syftar till tjänster som har direkt påverkan på
ett hållbart samhälle. Vi säkerställer att hela Metrias erbjudandekedja
uttryckts ur ett hållbarhetsperspektiv.

Hållbarhetschef
Tove Engström
tove.engstrom@metria.se

3. Minskad CO₂ utsläpp från resor och kontor
4. Attraktiv arbetsgivare

Geodata

Lagstadgad hållbarhetsrapport

Risk- och avvikelsehantering

Från och med räkenskapsår som inleds efter den 31 december
2016 ska s.k. större företag upprätta en hållbarhetsrapport enligt
Årsredovisningslagens 6 kap 11§. Hållbarhetsrapporten ska innehålla de hållbarhetsupplysningar som behövs för förståelsen av
företagets utveckling, ställning och resultat samt konsekvenserna
av verksamheten, däribland upplysningar i frågor som rör miljö,
sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter
och motverkande av korruption. Denna hållbarhetsredovisning
utgör bolagets lagstadgade hållbarhetsrapport.

Ett prioriterat område för 2017 har varit att rusta och utveckla Metrias
arbete med risk- och avvikelsehantering. En ny uppförandekod
ersatte tidigare policyer inom hållbarhet, miljö, jämställdhet, etik
och mångfald. En genomgång har gjorts för att komplettera bolaget
med aktuella policyer, rutiner samt avvikelse- och riskbedömningar.
Dessutom har en whistleblowerfunktion tagits fram för att minimera
risker för korruption, brott mot mänskliga rättigheter, miljölagar
och etiska affärsprinciper. En ny krisplan har tagits fram med 25 olika
delmoment där till exempel brand och hantering av miljöutsläpp är
en del av dem. Slutligen har ett ledningssystem på Metrias intranät
lagts upp för rutinen risk- och avvikelsehantering.

ISO miljöstandard 14001:2015
Beslutet att uppgradera Metrias miljöstandard till ISO 14001:2015
har varit fokus för en stor del av Metrias hållbarhetsarbete 2017.
En kartläggning och process har tagits fram för att nå ett mer systematiskt, dokumenterat och uppgraderat miljö- och hållbarhetsarbete i organisationen. Hela organisationen har varit involverad
från ledningsfunktion, enskilda processägare/chefer, tillsammans
med den centrala miljögruppen och utsedda lokala miljösamordnare.
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Riskanalys
De riskområden som Metria behöver fokusera på är främst att få
ner CO2 halterna på transporter samt se över energiförbrukning
och val av energislag i fastigheterna. Metria har en förhållandevis
hög personalomsättning vilket bolaget kommer att arbeta med
mer intensivt. Vad gäller området mänskliga rättigheter så har
en kartläggning startats för de städfirmor som anlitas för att se
över städavtalen. Slutligen har Metria valt att under 2018 även se
över den eventuella risken för korruption i preventint syfte.

Geodata. Metria har ett av
Sveriges mest omfattande
geodatalager som under
året kompletterats med
bland annat demografisk
data och fastighetsinformation. Målsättning är att
leverera den information
som våra kunder behöver
för att de ska kunna driva
hållbara verksamheter.
Huvuddelen av informationen kommer från
externa leverantörer och
Metria producerar även
en stor mängd geodata till
exempel via GIS-analyser,
drönarflygningar och
inmätningar.

Plan och
Mät

Konsult och
Analys

Plan och Mät. En övergång
till billeasing har skett
under 2017 för att vid val
av nya bilar säkerställa
kontinuitet enligt Metrias
högt ställda kriterier för
miljö och säkerhet. Under
2017 har även en särskild
rutin för bruksbilar tagits
fram för att säkerställa
val av drivmedel, höjt
säkerhetstänkande samt
ökad miljöprestanda.
Användning av ny teknik
såsom drönare minskar
även behov av bilkörning.

Konsult och Analys. Under
2017 har Metria inlett
arbetet med Nationella
Marktäckedata (NMD) på
beställning av Naturvårdsverket i samverkan
med andra myndigheter.
NMD kommer bland
annat att kunna användas
som underlag i arbete
med biologisk mångfald,
hållbar markanvändning,
ekosystemtjänster, klimat
och sårbarhet. Ett annat
viktigt projekt som påbörjades 2017 är att tillsammans med DHI (Danske
Hydrologiska Institutet)
på uppdrag av Havs- och
vattenmyndigheten kartlägga påverkan längs hela
Sveriges kust.

Sälj och
marknad

Operations

Operations. En ny analysmetod har tagits fram för
att värdera nya komplexa
och strategiska projekt,
där en av indikatorerna
i analysmodellen är
hållbarhet. Detta gör att
hållbarhetsaspekten nu
blir ännu tydligare i hur
kundprojekt prioriteras på
Metria vad gäller resurser,
styrning och uppföljning.

Sälj och marknad. Under
2017 har fokus legat på
att implementera den nya
ekonomiska hållbarhetsredovisningen som utgår
från Agenda 2030, FNs
hållbarhetsmål. Flera av
de 17 målen i Agenda 2030
har en direkt koppling till
Metrias verksamhet. En
utbildning har hållts för
medarbetare på Metria där
92 % av dessa genomförde
utbildningen. I säljarbetet
har hållbarhet inarbetats
som en tydligare parameter
i säljprocessen.

METRIA Årsredovisning 2017
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Hållbarhetsmål och indikatorer för 2018
Hållbar stabil ekonomi
Att Metria växer och är lönsamt
säkerställer att bolaget finns
kvar och kan fortsätta leverera
ett hållbart värde till kunder,
arbetstillfällen för anställda,
avkastning till ägare samt köpa
hållbara produkter och tjänster
av leverantörer. Metria ska nå
detta mål genom att fortsatt vara
en ledande aktör inom området
geografiska informationssystem
och fjärranalys. Metria ska på ett
proaktivt sätt agera riskmedvetet
och kommer därför särskilt se
över arbetet med att förebygga
korruption och leverera hållbara
affärer.

Ökade intäkter från produkter
med positiv miljöpåverkan
Processen för strategisk
hållbarhetsbedömning
enligt Agenda 2030 och dess
indikatorer för produkter med
positiv miljöpåverkan ska
vidareutvecklas och ytterligare
implementeras i organisationen
då många nya personer har
börjat på Metria under året.
Kunskapslyftet sker löpande
genom den redan framtagna
online-utbildningen. Rapporteringen sker fortsättningsvis
via ekonomisystemet och
redovisas kvartalsvis.

Attraktiv arbetsgivare
Metria kommer under 2018 att
fortsätta sitt arbete för att
vara en arbetsgivare som våra
befintliga och potentiella nya
medarbetare finner attraktiv.
Det kommer vi att göra genom att
arbeta med flera olika områden,
bland annat att ytterligare tydliggöra vår kultur och värdegrund,
vidareutveckla och stärka upp
ledarskapet samt fokusera ännu
mer på kompetensförsörjning.

Metrias hållbarhetsarbete
- mål och indikatorer 2018
Hållbarhetsmål

Indikator

Mätetal

a. Lönsamhet

Rörelsemarginal EBITDA

b. Kapitalstruktur

Soliditet

c. Utdelningspolicy

Utdelning

Måluppfyllelse 2017

Minskad CO₂ utsläpp från resor
och kontor
Miljöriskerna för Metria är
begränsade och berör främst
CO2-utsläpp från bruksbilarna
i fält, flygresor samt energiförbrukningen i våra fastigheter.
Metria kommer fortsättningsvis
arbeta med uppföljning och
mätning av CO2-utsläppen genom
mätningar av indikatorer. Metria
har under 2017 tecknat ett nytt
leasingavtal för bruksbilarna.
Det innebär att äldre bilar kommer
ersättas löpande. För att få ner
CO2-utsläppen från varje enskild
bil är bensinkorten viktiga ur uppföljningssynpunkt och jämförelse
mellan kontoren. Då verksamheten
är spridd över hela landet ska möten
hållas via modern mötesteknik
i första hand. I annat fall ska tåg
användas och i sista hand flyg,
enligt gällande resepolicy. Metria
kommer gå igenom fastigheters
energiförbrukning samt se hur stor
andel som är förnyelsebar.

Hållbar stabil ekonomi
Bolagets ägare har beslutat att
ett av hållbarhetsmålen ska vara
ekonomisk stabilitet, då det är
en förutsättning for långsiktig
hållbar verksamhet. Metria uppfyllde två av tre finansiella mål
för 2017 (se "Mål och strategi"
på sida 7). Bolaget uppfyllde ej
rörelsemarginalmålet (EBITDA)
om 10 %. Marginalen för 2017
blev 8,5 %. Anledningen är att
bolaget under året genomfört
ett omställningsarbete som
inneburit processförbättringar
och organisatoriska förändringar
vilka medfört extra kostnader i
form av strukturkostnader och
inhyrd personal. Utdelning till
ägaren lämnades med 30 %
av resultat efter skatt varför
utdelningsmålet om minst 30 %
uppnåddes. Soliditetsmålet om
30 % överträffades och uppgår
till 49,4 %. Bolagets finansiella
ställning vid utgången av 2017 är
stabil med god likviditet, stark
soliditet och inga räntebärande
skulder.

Utfall 2016

Mål 2017

Utfall 2017

Långsiktiga mål

7,3 %

10 %

8,5 %

10 %

45,8 %

30 %

49 %

30 %

51 %

30 %

30 %

30 %

-

-

-

80 %*

-

-

-

100 %*

79

105

110

120

1. Hållbar stabil ekonomi

d. Online-utbildning Antikorruption
a. Utbildning för säljare i hållbarhetspara2. Ökade intäkter från

metrar att sälja in hos kunderna

Antal medarbetare som genomgått utbildning i antikorruption samt uppföljning genom intern revison
Antal säljare som genomgått hållbarhetsutbildning

produkter med positiv
miljöpåverkan 1

3. Attraktiv arbetsgivare

b. Agenda 2030 indikatorer via ekonomi-

Omsättning för produkter med positiv miljöpåverkan i

systemet

MSEK

Net Promotor Score (NPS) 2

Högre NPS jämfört med föregående år

-1

Positiv trend

3

Positiv trend

CO2-utsläpp/liter/mil

0,79

0,72

0,79

0,72

b. Metrias fastigheters energiförbrukning

Andel förnyelsebar energi samt total
energiförbrukning i Metrias fastigheter

-

1. Kriterier för positiv miljöpåverkan: Med positiv miljöpåverkan avses i detta sammanhang att Metrias produkter och tjänster bidrar till
ett hållbartutnyttjande av våra gemensamma resurser av mark, vatten och luft genom att: kundens användning av Metrias produkter eller
tjänster leder till att utsläpp eller förbrukning av något som ger en negativ miljöpåverkan hos kunden minskar, eller kundens användning av
Metrias produkter eller tjänster ger en positiv miljöpåverkan hos kundens kund.

-

-

40 %*
*Nytt mål för 2018

Minskad CO2-utsläpp från
resor och kontor
2017 ökade efterfrågan på
Metrias Plan & Mät-tjänster
i fält. Detta resulterade i fler
fältuppdrag med bruksbilar.
För att ta ett kliv till en mer
modern bilpark med betydligt
lägre CO2-utsläpp tecknade
Metria ett nytt leasingavtal
under året. Det togs fram för
att löpande kunna välja bilar
både vad gäller högre säkerhet,
bättre miljöprestanda samt
mer standardiserad utrustning
och mer praktisk inredning av
bilarna. Till leasingavtalet har
en ny rutin för bruksbilar tagits
fram. För att ytterligare minska
CO2-utsläppen från resande
har Metria installerat videokonferensutrustning på de största
kontoren runt om i landet. Metria
har även infört en striktare reserutin där tåg förordas framför
flygresor. Bolagets CO2-utsläpp
för flygresor har under 2017 ökat
med 19 % jämfört med tidigare år.

I tabellen nedan redovisas total förbrukningsmängd drivmedel och totalt CO2-utsläpp som Metrias
fordon samt Metrias flygresor medfört från 2015 till 2017.

CO2-utsläpp
CO2-utsläppi igram
gramper
peromsatt
omsatt krona för
Plan
Plan&&Mät
Mät(användare
(användareav
avbilar
bilar ii tjänsten)
tjänsten)
CO2g/kr

Liter

3.0
2.5

Förbrukat drivmedel i liter
Förbrukat drivmedel i liter (bilar)

2,31

2,38

2,61

120 000

110 615

109 232

60 000
40 000

0.5

20 000

0.0

2017

Bil

2016

2015

0

Flygsträcka i mil
Flygsträcka i mil
Mil

0,24

120 000
0,21

0.20

80 000

1.5

0.25

0,21

100 000

1.0

CO2-utsläpp
gram
per omsatt
CO2-utsläpp
i gramiper
omsatt
förbolaget
hela bolaget
kronakrona
för hela
CO2g/kr

117 122

116 071 mil
98 400 mil

100 000

104 900 mil

80 000

0.15

60 000

4. Minskad CO2-utsläpp
från resor och kontor

Attraktiv arbetsgivare
Att vara en attraktiv arbetsgivare
har under 2017 fortsatt vara ett
viktigt fokusområde. Att arbetet
har gett resultat ser vi bland annat
i årets medarbetarundersökning
som visar på en uppåtgående
trend. Personalomsättningen har
under 2017 varit hög, däremot
har vi sett en förbättrad förmåga
i att attrahera och rekrytera nya
medarbetare. Detta trots hög
konkurrens om kompetensen.
Arbetet med att vara en attraktiv
arbetsgivare är ett långsiktigt
arbete som även fortsätter under
2018. Detta genom att fortsätta
på utstakad väg parallellt med
att utveckla arbetet med Talent
Management samt att ständigt
ifrågasätta och utvärdera hur vi
kan förbättras.

Redovisning av total drivmedelsförbrukning och totala CO2-utsläpp

2.0

a. Minskad CO2-utsläpp från bilar

Ökade intäkter från produkter
med positiv miljöpåverkan
Under 2017 har Metria ställt
om och integrerat sitt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i
FNs Agenda 2030:s 17 hållbarhetsmål. Jämfört med 2016 har
omsättningen för produkter med
positiv miljöpåverkan ökat till
110 miljoner SEK, målet var satt
till 105 miljoner SEK. Därmed
blev det en ökning med 30 miljoner
SEK (38 %) jämfört med 2016.
Processen för strategisk hållbarhetsbedömning för produkter
med positiv miljöpåverkan har
vidareutvecklats och lagts in i
ekonomisystemet för att enklare
och snabbare kunna redovisas
vid kvartalsrapportering.

0.10

40 000

0.05

2017

2016

2015

0.00

20 000
2017

2016

2015

0

2017

2016

2015

Flygplan

2. Employer Net Promoter Score är ett mått på i hur stor utsträckning Metrias anställda rekommenderar Metria som arbetsgivare och den har
en skala från -100 till 100.
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Metrias huvudsakliga
hållbarhetsarbete under 2017
Agenda 2030 som styrfunktion
Agenda 2030 har varit utgångspunkten när
ett helt nytt utbildningsmaterial har tagits
fram. Utbildningen genomfördes främst på
plats på de olika kontoren men även online för
att säkra upp att alla fått ta del av utbildningsmaterialet. 92 % har genomgått utbildningen. Säljarna har fått fördjupande material
för att stärka kunddialogen ur ett hållbarhetsperspektiv. I början av säljprocessen läggs
nu hållbarhet med som en parameter. Detta
för att säljarna både bättre ska kunna förklara
på vilket sätt Metria arbetar med hållbarhet
för kunden, men även för att utröna vad en
presumtiv kund har för hållbarhetsarbete och
på vilket sätt Metria kan stötta kunden i detta.

Mänskliga rättigheter
Metria stödjer och respekterar nationell lag
och internationellt överenskomna riktlinjer
för mänskliga rättigheter. Metria arbetar för
att säkerställa att bolaget inte är delaktigt i
eller på något sätt bidrar till kränkningar av
mänskliga rättigheter.

4001:201
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5
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Uppförandekod framtagen
Syftet med uppförandekoden är att
respektera och främja rättvisa anställningsvillkor, säkra arbetsförhållanden, mänskliga
rättigheter, ansvarsfullt miljöarbete och hög
etisk affärsstandard. Uppförandekoden ska
tillämpas i alla delar av Metrias organisation.
Det gäller också i relation till leverantörer
och deras underleverantörer samt andra
externa intressenter. Uppförandekoden är
ett ramverk som klargör hur anställda ska
agera och vilka förväntningar Metria ställer på
medarbetarna vad gäller personligt omdöme
och ansvar. Uppförandekoden sammanfattar
de värderingar som företaget står för och
beskriver hur medarbetare och alla som i olika
sammanhang representerar Metria förväntas
uppträda.

N

Metrias produkter
med positiv miljöpåverkan

Antikorruption
Affärs- och myndighetskontakter ska
hanteras på ett korrekt sätt. Metria har
nolltolerans för alla former av korruption,
inklusive givande och tagande av muta samt
handel med inflytande. Det innebär bland
annat att en medarbetare inte får ta emot,
begära, erbjuda, utlova, bevilja eller på något
annat sätt främja betalningar, gåvor eller
andra förmåner som har till syfte eller kan
befaras ha till syfte att påverka mottagarens
affärsbeslut eller myndighetsbeslut i en viss
riktning. Deltagande i olika evenemang ska ske i
enlighet med branschpraxis, öppenhet och utan
risk för att åstadkomma en beteendepåverkande
effekt.
Whistleblowerfunktion etablerad
Syftet med rutinen är att möjliggöra för i
första hand medarbetare att rapportera
misstankar om avvikelser från Metrias
värderingar, affärsprinciper och tillämpning
i lagstiftning utan risker för repressalier.
Rutinen ska även säkerställa en korrekt
hantering och utredning av whistleblowerärenden samt bevara allmänhetens
och medarbetarnas förtroende för bolagets
verksamhet och beslutsfattare.

Processen för produkter med positiv miljöpåverkan har vidareutvecklats och lagts in i ekonomisystemet
för att enklare och snabbare kunna redovisas vid kvartalsrapportering. Resultatet per strategiskt mål
enligt Agenda 2030 redovisas nedan:

Kategori enligt Agenda 2030

Externa intäkter

Alternativa energikällor

1 214,3

Biologisk mångfald

51 949,3

Ekosystem-tjänster

510,2

Energi kunder

9 799,0

Hållbart byggande

5 319,7

Hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem

9 100,3

Klimatåtgärder (förutom energi)

5,5

Kultur och fritid

683,8

Miljö-övervakning

4 259,8

Säkerhet/Fredliga och inkluderande samhällen

4 608,9

Tågtrafik eller Kollektivtrafik (infrastruktur)

13 691,8

Utbildning

1 664,6

Vatten, Hav, Marin

7 551,0

Återvinning, källsortering

206,5

Totalsumma

110 564,8

TM

Metrias produkter med positiv miljöpåverkan, %

Ny miljöstandard - ISO 14001:2015

%
50

Ett stort arbete under 2017 har lagts på ISO miljöstandarden 14001:2015 för att analysera, systematisera och
uppgradera Metrias miljöarbete för att ännu bättre rusta verksamheten framöver. Arbetet har dokumenterats
i Metrias ledningssystem. Fokus har legat främst på följande fyra huvudområden;
•

28
28

För att göra arbetet så långsiktigt
och integrerat som möjligt har
arbetet lagts ut på respektive
ansvarig chef i olika processer.
Allt från ledningsgrupp, chefer,
central miljögrupp samt ut
i organisationen till lokala
miljösamordnare har involverats.
Dessutom kommuniceras
hållbarhetsarbetet ut i hela
organisationen varje månad i
samband med ledningsgenomgången.
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Minskad CO2-utsläpp. En ny
rutin för bruksbilar har antagits
samt ett nytt leasingavtal för
bilar har tecknats med syfte att
modernisera Metrias bilpark
för att bland annat åstadkomma
lägre drivmedelsförbrukning.
Dessutom har Metria lyft fram
en striktare reserutin.

•

Ett systematiskt arbete har
genomförts för att skapa en
kris-, risk- och avvikelsehantering.
Störst fokus har legat på
brand-, miljö- och inköpsrisker
samt utrensning av kemikalier
på de lokala kontoren. En ny
inköps- och leverantörsrutin
har tagits fram. Sen tidigare
finns även en rutin för ensamarbete i fält.

47 %

47 % Biologisk mångfald
12 % Tågtrafik eller Kollektivtrafik

12 %

9 % Energi kunder
8 % Hållbart nyttjande av
naturresurser och ekosystem

12

•

En översyn har gjorts av Metrias
hållbarhet i säljprocessen. Ett
nytt material har tagits fram till
säljarna. Detta har gjorts både
för att de bättre ska kunna
beskriva Metrias hållbarhetsarbete, men även för att själva
kunna bedöma presumtiva
kunders hållbarhetsarbete. En
ny analysmetod har tagits fram
för att värdera nya komplexa
och strategiska projekt, där en
av indikatorerna i analysmodellen
är hållbarhet.

7 % Vatten, Hav, Marin
5 % Hållbart byggande

9

4 % Säkerhet/Fredlig och
inkluderande samhällen
4 % Miljö-övervakning

6

2 % Utbildning
1 % Alternativa energikällor

3

Modell av stapeldiagram för
Q1-4 2017. Under 2017 har
Metria ställt om och integrerat
sitt hållbarhetsarbete med
utgångspunkt till Agenda 2030:s
17 hållbarhetsmål. Jämfört med
2016 har antalet produkter med
positiv miljöpåverkan ökat till
110 miljoner SEK, målet var satt
till 105 miljoner SEK. Därmed blev
det en ökning med 30 miljoner
SEK (38 %) jämfört med 2016.

1 % Kultur och fritid
0.5 % Ekosystem-tjänster

0

0.2 % Återvinning, källsortering

2017

2016

0.0 % Klimatåtgärder (förutom energi)
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Dialog med Metrias intressenter

Väsentlighetsanalys

För att fånga upp vad Metrias Intressenter anser att bolaget ska fokusera på i sitt hållbarhetsarbete framöver, har en ny
”Intressent- och väsentlighetsanalys” tagits fram under 2017. Undersökningen bygger på frågor om vilka fokusområden
intressenterna generellt tycker är viktigast framöver samt vilka områden de mer specifikt anser att just Metria ska
fokusera på. Resultatet gav att samma fyra fokusområden som vid föregående mätning prioriteras av de tillfrågade
intressenterna. Följande intressenter har intervjuats: Ägare, Styrelse, Medarbetare, Kunder och Leverantörer.

Slutsatsen från väsentlighetsanalysen ligger till grund för Metrias fortsatta hållbarhetsarbete
samt hållbarhetsmål framåt utifrån beslut av styrelsen. Målen för 2018 redovisas på sida 26. I resultatet av undersökningen prioriterades fyra områden med hållbarhetsanknytning. Ytterligare några
områden prioriterades hos vissa intressenter och läggs som delleverans och indikatorer under de
fyra huvudmålen; 1. Antikorruption läggs under Hållbar ekonomi samt 2. Mänskliga rättigheter under
Attraktiv arbetsgivare.

Intressent

Typ av dialog

Ägare/Styrelse Årsstämma och ägardialog.
Löpande dialog i aktuella frågor.

Viktiga frågor
Statens bolag ska agera föredömligt inom området
hållbart företagande.
Värdeskapande genom god ekonomisk utveckling.

Kunder

Regelbundna projektavstämningar.
Dialog med kundansvariga säljare.
Fortlöpande dialog med utvecklare och konsulter.
Regelbunden dialog i uppdrag och leveranser.

Kunders krav på miljöledningssystem.
Positiv miljöpåverkan hos kunden.
Kvalitet i uppdrag.
Kunders krav på att leverantörer respekterar mänskliga
rättigheter.
Kunders krav på hållbara leverantörer.

Leverantörer

Medarbetare

Fortlöpande partnerdialog.
Dialog i samband med större affärer som inkluderar data
från Lantmäteriet.
Fortlöpande dialog i samband med inköp.

Ekonomisk stabilitet.

Målsamtal.
Löpande arbetsledning.
Information från ledning och chefer.
Hållbarhetsutbildning utifrån Agenda 2030.
Hållbarhetsinformation via månatliga ledningsgruppsmöten.

Attraktiv arbetsgivare.

Att Metria fortsätter köpa produkter och tjänster på ett
affärsetiskt sätt.
Att affärer bedrivs på ett affärsetiskt sätt utan korruption.

Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Hållbarhets-/Miljöfrågor som påverkar kundens beslut

Intressentdialog

80 %
70 %
60 %

Affärsetik

50 %

Verksamhetens transporter (t ex bil, flyg)

40 %
30 %

Stabil och hållbar ekonomi
Säkerhetsfrågor av olika slag

Innovativa produkter och tjänster

20 %
Respektera mänskliga rättigheter

10 %

Attraktiv arbetsgivare
Annat

0%
0%

Mångfald

Antikorruption

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Intressenters syn på vilka hållbarhets-/miljöfrågor Metria bör prioritera
Not. ”Området "Antikorruption” har i analysen tillmätts relativt liten påverkan och betydelse. Detta innebär dock inte att området i sig anses
oviktigt för Metria och Metrias intressenter. Med Metrias valda förhållningssätt om nolltolerans mot korruption innebär det i stället följande:
I analysen har gjorts bedömningen att det i Metrias beslutsfattande och riskhantering erfordras endast mindre prioriteringar och insatser
för att förebygga skadliga verkningar av Metrias verksamhet och Metrias affärsförbindelser (tillämpning av den s.k. ”aktsamhetsprincipen").
Metria kommer under 2018 att genomföra en utbildning kring antikorruption.
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Metrias medarbetare
En av Metrias viktigaste framgångsfaktorer och konkurrensfördel
är att medarbetarna känner sig engagerade och motiverade med
att bidra till att Metria når sina mål. För att uppnå detta arbetar
bolaget ständigt med förbättringar för att göra Metria till en
attraktiv arbetsgivare.

Medelantalet anställda

254

Personalstatistik
Löner, ersättningar, socialavgifter och pensionskostnader

2017

2016

2 255

4 204

125 450

118 502

127 705

122 706

39 853

36 491

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktörer
Löner och ersättningar till övriga anställda
Totalt löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda

Attraktiv arbetsgivare
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare pågår ständigt och är ett av Metrias
hållbarhetsmål. Att vara en attraktiv
arbetsgivare innebär att skapa en trygg
och stimulerande miljö med intressanta
uppdrag samt att ha chefer och ledare
med kompetens och förmåga att leda och
motivera. Bolaget behöver även kunna
erbjuda möjligheter till utveckling samt göra
vision och målbilder tydliga och motiverande.
Metria har under 2017 arbetat brett med
många olika frågor som alla ska göra bolaget
till en än mer attraktiv arbetsgivare.
Metrias ledare
Metrias ledare är en viktig del i arbetet med
att vara en attraktiv arbetsgivare, att leda
mot mål, stötta och utveckla medarbetarna,
motivera och förklara vägen framåt. För att
utveckla och stötta chefer i detta arbete har
Metria under 2017 fokuserat på att ta fram
verktyg och processer som ska underlätta
vardagen. Dessutom fortsätter arbetet
med regelbundna chefsträffar och med
kompetensutveckling för att tydliggöra en
gemensam riktning. Detta arbete fortsätter
under kommande år med målet att bygga ett
lag med kompetenta chefer som har förmågan
att leda i förändring och som utvecklar,
utmanar och skapar förutsättningar för
Metrias medarbetare att lyckas.

Kompetensförsörjning
För att personalen ska trivas, känna sig
motiverade och leverera mot uppsatta mål är
det viktigt med kompetens för att klara av att
utföra arbetet samt att det finns utvecklingsmöjligheter inom organisationen. Det är
därför en viktig faktor att arbeta strukturerat
och målinriktat med kompetensförsörjning.
Under 2017 har organisationen fortsatt arbetet
med att koppla behovet av kompetensförsörjning till Metrias strategi, exempelvis
genom kompetenskartläggning, kompetensplaner och utbildningsverktyg. Under 2018 är
målet att samla ihop alla lokala initiativ till en
företagsövergripande kompetenskartläggning
och kompetensförsörjningsplan.
Kultur/värderingar
I en konkurrensutsatt omvärld behöver Metria
som företag hitta sin unika identitet som
också särskiljer sig från konkurrenternas.
Metria behöver ytterligare förtydliga vilken
värdegrund som ska finnas inom bolaget.
Att ha en tydlig kultur med värderingar,
attityder och beteenden som är nära
kopplad till Metrias vision är en viktig
del för att kunna leverera enligt Metrias
strategi och uppsatta mål. En tydlig vision,
värdegrund och arbetskultur är även viktig
för att attrahera nya medarbetare som i allt
större utsträckning tenderar att söka sig
till den arbetsgivare som har värderingar
och en arbetskultur som motsvarar deras
egna. Under 2017 har Metria tillsammans
med medarbetare intensifierat arbetet
med att identifiera och vidareutveckla en
affärsmässig värdegrund och arbetskultur.
Under kommande år fortsätter arbetet med
att vidareutveckla värdegrunden som ska
genomsyra hela verksamheten.

Totala sociala avgifter och pensionskostnader
164 Män

METRIA Årsredovisning 2017
•

734
10 232

51 380

47 457

179 085

170 163

2017

2016

90 Kvinnor

Sjukfrånvaro

Stämmovalda styrelseledamöter

7

Andel långtidssjukfrånvaro

48,16 %

54,26 %

Sjukfrånvaro för män

2,24 %

2,19 %

Sjukfrånvaro för kvinnor

4,91 %

4,58 %

Anställda -29 år

2,56 %

2,08 %

Anställda 30-49 år

2,46 %

2,22 %

Anställda 50 år

4,31 %

4,16 %

Total sjukfrånvaro

3,18 %

3,02 %

Kvinnor

3 Män
4 Kvinnor

Medarbetarstatistik
Antal anställda 31/12

Män

Totalt

2017

2016

2017

2016

2017

2016

102

83

173

165

275

248

99

82

171

163

270

245

Varav visstid

Varav tillsvidare

3

1

2

2

5

3

Ledande befattningshavare

Varav heltid

94

73

166

159

260

232

8

Varav deltid

10

11

5

5

15

16

under 30 år
Personalomsättning
Antal som börjat
Antal som slutat
5 Män
3 Kvinnor

32

Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

594
10 933

Personalomsättning i %

20-50 år

över 50 år

Kvinnor

Män

Totalt

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

17

11

47

22

11

8

36

14

39

27

75

41

2

1

31

26

18

14

16

21

35

20

51

41

0,8%

0,4%

12,2%

10,5 %

7,1%

5,6%

6,3%

8,5%

13,8%

8,1%

20,1%

16,5%

Exklusive visstidsanställda. (Procenten är framräknad genom medeltalet som redovisas ovan, 254).
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Skapat och levererat ekonomiskt värde i Metria AB
Direkt tillskapat
ekonomiskt värde

Kommentarer

Intressenter

2017010120171231

2016010120161231

2015010120151231

2014010120141231

2013010120131231

Fördelat ekonomiskt värde
Nettoförsäljning plus intäkter
från finansiella investeringar
och försäljning av tillgångar

Kunder

Rörelsekostnader

Betalningar till leverantör

Leverantörer

-210,2

-214,2

-220,7

-226,5

-247,1

Löner och ersättningar till anställda
inklusive sociala avgifter

Summan av betalningar
till anställda

Medarbetare

-184,9

-173,3

-171,8

-165,6

-201,0

Utdelning

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

Ägare

-2,4

-8,1

-3,1

0,0

0,0

Betalningar till offentliga sektorn

Skatter–brutto

Staten

-4,4

-2,3

-4,4

-2,4

5,0

Intäkter

432,3

417,8

431,8

420,1

436,1

MSEK

2017

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning

432,1

417,2

431,4

414,8

431,4

36,7

30,4

39,2

27,9

-11,9

Rörelsemarginal, % (EBITDA)

8,5

7,3

9,1

6,7

-2,8

Rörelseresultat (EBITA)

28

23,6

32,6

20,5

-19,0

Rörelsemarginal, % (EBITA)

6,5

5,7

7,6

4,9

-4,4

19,3

14,7

23,9

11,8

-27,7

4,5

3,5

5,5

2,8

-6,4

19,4

10,4

20,4

12,0

-24,6

Resultat efter skatt

15

8,0

16,0

9,6

-19,6

Avkastning eget kapital, %

13

7,4

15,6

10,6

-20,4

15,8

12,8

22,9

13,0

-28,1

240,9

237,2

223,7

198,4

202,4

Rörelseresultat (EBITDA)

Fördelat ekonomiskt värde

Rörelseresultat (EBIT)

Levererat ekonomiskt värde
Kvar i företaget

Flerårsöversikt

Investeringar, återbetalning
av kapital etc.

30,4

19,9

31,8

25,6

-7,0

Rörelsemarginal, % (EBIT)
Resultat före skatt

Avkastning sysselsatt kapital, %
Balansomslutning

Styrdokument inom Hållbarhet
Metrias hållbarhetsarbete är utvärderat av Ecovadis och utvärderingen görs tillgänglig till kunder och leverantörer som efterfrågar den.
En viktig del av Metrias miljöarbete är ISO 14001:2015 certifiering. Detta innebär bland annat formaliserade processer för det löpande miljöledningsarbetet. Det underlättar också ett kontinuerligt förbättringsarbete inom miljöområdet. Redovisningen omfattar de nya hållbarhetsmål
som valts ut och validerats av företagsledning och styrelse i början av 2017.

Eget kapital

121,2

108,7

108,7

95,8

86,2

Soliditet, %

49,4

45,8

48,6

48,3

42,6

Kassaflöde från löpande verksamhet

21,6

34,4

40,9

16,6

1,5

13

15,9

6,0

5,7

6,0

Metrias hållbarhetsarbete utgår ifrån ett antal styrdokument som antagits av bolagets styrelse 2015-09-23.
De styrande dokumenten är:

Medelantal anställda1

258

250

253

259

301

•
•
•
•

Antal anställda per 31 dec

292

248

250

256

298

Resultat per aktie, kronor

0,72

0,39

0,77

0,46

-0,94

-67,4

-61,7

-51,5

-18,9

-7,4

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2016, inklusive Agenda 2030
FN:s Global Compact
FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
Institutet Mot Mutors fastställda Kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet.

Investeringar

Nettoskuld

1. Beräknade enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden 1 920 timmar.

Revisorns yttrande avseende den
lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till bolagsstämman i Metria AB, org.nr 556799-2242
Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2017 på sidorna 24-34
och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om
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den lagstadgade hållbarhetsrapporten.
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten 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 denna granskning ger oss
tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.
Stockholm den 26 mars 2018
Ernst & Young AB
Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Metria AB
avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Styrelsen och verkställande direktören för Metria AB, med
säte i Gävle och organisationsnummer 556799-2242, får
härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017.
Resultatet av årets verksamhet och bolagets ställning
framgår av förvaltningsberättelsen samt efterföljande
resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys, specifikationer av
förändringar av eget kapital jämte tilläggsupplysningar och noter.
Bolaget
Metria är ett helägt statligt bolag. Den 16 mars 2011 fattade riksdagen
beslut om att bilda Metria AB. I maj samma år övergick dåvarande division
Metria inom den statliga myndigheten Lantmäteriet till att bli Metria AB.
Metria är i huvudsak verksamt på den svenska marknaden och finns
representerat på 25 orter från Kiruna i norr till Malmö i söder. Metria har
drygt 3 500 aktiva kunder inom stat, kommun och det privata näringslivet
samt en viss försäljning till privatpersoner.
Verksamhetsinriktning
Metria utvecklar, marknadsför och säljer tjänster och lösningar inom
områdena mätning, geografiska informationssystem och fjärranalys.
Metrias produkter och tjänster används som verktyg för visualisering,
analys, planering samt beslutsstöd och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Metrias affärsmodell baseras på abonnemangsintäkter från
molnbaserade tjänster, konsult- och projektintäkter, drift och
förvaltningsintäkter.
Bolagets kunder finns främst inom nyckelsegmenten bank och
försäkring, energi, kommun, natur och miljö, skog, bygg och bostad och
telekom. Bolaget har också en viss försäljning av geografisk information
och mättjänster direkt till privatpersoner och via kommunerna.
Bland medarbetarna finns experter inom mätning, geodata, geodesi,
kartografi, fjärranalys och GIS-utveckling.
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Nettoomsättning och resultat
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 432,1 MSEK (417,2).
Nettoomsättningen har påverkats positivt av i första hand en stark
tillväxt för affärsområdet Plan & Mät men även område Operations visar
tillväxtsiffror. Affärsområdet Geodata har påverkats negativt av lägre
volymer och nytt avtal för fastighetsinformationsuttag. Detta som en
följd av den nya prismodell som infördes under år 2016 för att
effektivisera och öka konkurrenskraften för tjänsten FastighetSök.
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 36,7 MSEK
(30,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 8,5 procent (7,3). Resultatet
belastas av avgångsvederlag (-3,9 MSEK). Föregående år belastades
resultatet med omstruktureringskostnader avseende lednings- och
administrativ personal om -9,3 MSEK. Exkluderas dessa poster blev
EBITDA-resultatet 40,6 MSEK att jämföra med 39,7 MSEK föregående år.
De totala rörelsekostnaderna exkluderat omstruktureringskostnader
uppgick till 408,5 MSEK (394,1). Kostnadsökningen förklaras främst av
ökade personalkostnader orsakade av organisk tillväxt, ökade övriga
externa kostnader (främst konsultkostnader) samtidigt som kostnaden
för handelsvaror har minskat på grund av nytt sätt att hantera produkten
FastighetSök. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 19,3 MSEK (14,7).
Resultat efter skatt uppgick till 15,0 MSEK (8,1).
Likviditet och finansiell ställning
Likviditet och finansiella placeringar uppgick till 67,4 MSEK (61,7).
Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av året till 121,2 MSEK (108,7)
och soliditeten till 49,4 procent (45,8).
Investeringar
Under perioden uppgick investeringarna till 13,0 MSEK (15,9) och bestod i
huvudsak av mätinstrument för Plan & Mät, inventarier till det nya
Gävlekontoret samt IT utrustning.

Kassaflöde
Totala kassaflödet under perioden uppgick till 5,7 MSEK (10,2).
Kassaflödet från den löpande verksamheten har bidragit med 21,8 MSEK
(36,7). Det försämrade kassaflödet beror i första hand på ökning av
kundfordringar och minskning av upplupna kostnader främst inom
affärsområde Geodata.
Finansiella mål
De finansiella målen beskrivs på sidan 7.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Metria är i sin verksamhet exponerad för vissa risker som kan påverka
bolagets verksamhet, resultat eller finansiella ställning i mindre eller
större omfattning. Risk är här definierat som en händelse som påverkar
bolagets möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål och genomföra sina
strategier. Bolaget har påbörjat arbetet med att integrera riskhanteringen
i verksamhetsstyrningen genom en aktivitetsbaserad riskhantering, där
ledningen fokuserar på och löpande följer upp eventuella avvikelser från
plan. De väsentligaste riskerna följs upp löpande av ledningen. En
riskuppdatering genomförs årsvis i samband med affärsplanearbetet.
Indelning av riskerna har gjorts i fyra riskområden; Marknadsrisker,
Affärsrisker, Operativa risker och Efterlevnadsrisker.
Se mer om riskhantering i Bolagsstyrningsrapporten på sida 61.

Ersättning till ledande befattningshavare
Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare beslutades
vid bolagsstämman den 27 april 2017. Metria följer regeringens riktlinjer för
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt
ägande med undantaget att en tidigare ledande befattningshavare erhållit
ett avräkningsfritt avgångsvederlag, att detta betalats ur i två rater istället
för månadsvis samt att avgångsvederlaget motsvarar ett antal månader
som går utöver vad som stipuleras i anställningsavtalet. Principerna framgår
av Bolagsstyrningsrapporten. Information om berörd krets och ersättning
till ledande befattningshavare framgår av Not 6 på sida 47-48.
Miljöinformation och ållbarhetsrapport
Metria är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004. Det fortsatta arbetet
under 2017 har varit inriktat på att stärka och utveckla miljöledningssystemet
samt att genomföra en uppdatering av ISO standarden till 14001:2015. Det
övergripande miljöarbetet redovisas enligt riktlinjerna för GRI (Global
Reporting Initiative) i årsredovisningens främre del. I enlighet med ÅRL 6
kap 11§ har Metria valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten
som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har
överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen. Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på sidorna 24-34 i detta dokument.
Väsentliga händelser
Under året har riksdagen gett regeringen mandat att sälja statens aktier i
Metria AB. Under första kvartalet 2018 beslutade staten att behålla
Metria i sin ägo.

Känslighetsanalys
Personalkostnader
Metria är personalintensivt och personalkostnaderna står för ca 45
procent av de totala rörelsekostnaderna. 1 procents högre lönenivå
motsvarar på årsbasis ca 1,89 MSEK i ökade personalkostnader.

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor:

Balanserade vinstmedel

21 581 792,34

Påverkan av räntenivå
Metria har inga räntebärande skulder varför en ränteförändring i nuläget
inte har någon nämnvärd påverkan på bolagets kostnader.

Årets vinst

14 973 740,39

Medarbetare
Att vara en attraktiv arbetsgivare är ett av Metrias viktigaste mål och
fokusområde. Detta är inte minst viktigt för att vi ska ha förmågan att
behålla befintliga och attrahera nya medarbetare. En del i arbetet med att
vara attraktiv är att skapa en trygg och stimulerande miljö med
intressanta uppdrag. Att ha chefer och ledare med kompetens och
förmåga att leda och motivera. Att erbjuda möjligheter till utveckling,
intressanta arbetsuppgifter och att göra vision och målbilder tydliga och
motiverande. Metria har under 2017 arbetat brett med många olika frågor
alla med syfte att göra oss till en än attraktivare arbetsgivare. Vi har bl.a.
sett över våra förmåner, tagit fram it stöd och utvecklat processer för
våra chefer samt fortsatt satsningen på våra chefer med regelbundna
chefsträffar och utbildningar. Vidare har vi genomfört arbetsmiljöutbildningar, fortsatt arbetet med kompetensförsörjning och arbetat med
Metrias varumärke bland annat i syfte att locka nya medarbetare.
Sjuktalet för år 2017 är 3,18 procent vilket är en svag ökning från
föregående år. Bolaget har en åldersstruktur där 60 procent av
medarbetarna är över 40 år och medelåldern är 43,9 år.

Överkursfond

63 060 106,00

Totalt

99 615 638,73

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående
vinstmedel om 100 480 261,73 kronor, disponeras på följande sätt:
Till aktieägaren utdelas kronor

4 492 122,00

Återstående fritt eget kapital efter
utdelningen överförs i ny räkning

95 123 516,73

Överkursfond

63 060 106,00

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 0,22 kronor per aktie.

Årsstämma
Metria ABs årsstämma äger rum 2018-04-27 i Gävle.
Kalendarium
Årsstämma
Delårsrapport Q1 2018
Delårsrapport Q2 2018
Delårsrapport Q3 2018

2018-04-27
2018-04-30
2018-08-15
2018-10-31
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RÄKENSKAPER

Räkenskaper

RÄKENSKAPER

Resultaträkning
Belopp i KSEK

Not

2017

2016

Nettoomsättning

3

432 094

417 236

Övriga rörelseintäkter

3

230

614

432 324

417 850

-133 606

-142 902

Rörelsens intäkter

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

4, 5

-76 636

-71 289

Personalkostnader

6, 7

-184 881

-173 273

8

-17 348

-15 723

-

-

-412 473

-403 187

19 851

14 663

-440

-

223

481

-201

-162

-418

319

19 433

14 982

Avskrivn. materiella och immateriella anläggn.tillg.
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Förlust vid avyttring maskiner och inventarier
Ränteintäkter och liknande resultatposter

9

Räntekostnader och liknande resultatposter
Finansnetto

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

10

-81

-4 610

Skatt på årets resultat

11

-4 379

-2 328

14 974

8 044

Årets resultat
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RÄKENSKAPER

RÄKENSKAPER

Balansräkning
Belopp i KSEK

Balansräkning
Not

2017-12-31

2016-12-31

Belopp i KSEK

Not

2017-12-31

2016-12-31

19

20 755

20 755

865

-

21 620

20 755

63 060

63 060

Balanserad vinst eller förlust

21 581

16 815

Årets resultat

14 974

8 044

99 615

87 919

121 235

108 674

20

8 237

8 156

21

144

940

144

940

18 150

27 576

Leverantörsskulder

33 109

21 023

Övriga kortfristiga skulder

18 612

15 434

41 418

55 369

111 289

119 402

240 905

237 172

Anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder

Immateriella anläggningstillgångar

Eget kapital

Goodwill

12

28 767

37 397

Bundet eget kapital

Övriga immateriella tillgångar

13

6 803

7 066

Aktiekapital

35 570

44 463

Fond för utvecklingsutgifter

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

14

10 056

7 053

Fritt eget kapital

Inventarier, verktyg och installationer

15

8 295

7 226

Överkursfond

18 352

14 279

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

25

116

756

116

756
Summa eget kapital

Summa anläggningstillgångar

54 038

59 498
Obeskattade reserver

Omsättningstillgångar
Avsättningar

Kortfristiga fordringar
Upparbetade, ej fakturerade intäkter

17

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

18

14 939

18 316

90 373

77 038

905

2 834

13 286

17 817

119 502

116 005

67 365

61 669

186 867

177 674

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Fakturerade, ej upparbetade intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa tillgångar
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240 905

237 172

Summa eget kapital och skulder

22

23
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RÄKENSKAPER

Förändringar i eget kapital
Belopp i KSEK

Aktiekapital

Fond för
utvecklings
utgifter

Överkursfond

Kassaflödesanalys
Balanserad
vinst eller
förlust

Årets resultat

Summa
eget kapital

Belopp i KSEK

2017

2016

19 431

14 982

-

-

17 348

15 723

496

363

-

-97

-5 299

-2 666

31 976

28 306

3 377

-758

Ökning (-) Minskning (+) av övriga rörelsefordringar

-6 149

14 532

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

-7 610

- 5 391

Kassaflöde från den löpande verksamheten

21 594

36 689

Avyttrade materiella anläggningstillgångar

125

97

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-11 681

-10 833

Förvärv av immateriella tillgångar

-1 288

-7 373

-641

-292

-13 485

-18 401

-2 413

-8 094

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 413

-8 094

Årets kassaflöde

5 696

10 194

61 669

51 475

67 365

61 669

Den löpande verksamheten

2016
Eget kapital vid årets ingång

20 755

-

63 060

24 910

-

108 725

Utdelning till aktieägare

-

-

-

-8 094

-

-8 094

Årets resultat

-

-

-

-

8 044

8 044

20 755

-

63 060

16 816

8 044

108 675

Utgående eget kapital
2016-12-31

Rörelseresultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Avsättningar
Reavinster
Betald inkomstskatt

2017
Eget kapital vid årets ingång

20 755

-

63 060

16 816

8 044

108 675

Överföring resultat föregående år

-

-

-

8 044

-8 044

-

Utdelning till aktieägare

-

-

-

-2 414

-

-2 413

Årets resultat

-

-

-

-

14 974

14 974

Omföring utvecklingsfond

-

865

-

-865

-

-

20 755

865

63 060

21 581

14 974

121 235

Utgående eget kapital
2017-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av pågående arbete

Investeringsverksamheten

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning

Likvida medel vid årets början

Likvida medel vid årets slut
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NOTER

NOTER

Noter

NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Uppskjuten skatt

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 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 styrelse under 2014 kommer IFRS inte att
tillämpas. Beslut baseras på att IFRS-regelverket är anpassat för
stora börsnoterade koncerner och onödigt komplext för Metrias
storlek samt följer ägarens instruktioner.
Metria har beslutat att ändra redovisningsprincip gällande
semesterlöneskuld till att redovisa inarbetade och uttagna dagar
innevarande månad. Detta för att visa en mer rättvis bild på balansdagen. Föregående år är ej justerat.
Klassificering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består
i allt väsentligt enbart av belopp 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 förväntas återvinnas eller betalas
inom tolv månader räknat från balansdagen.
Värderingsprinciper
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.
För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten fördelas
jämnt över perioden. Varuleveranser 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 ursprungligen redovisats. Intäktsredovisning för fastpris och löpande räkningsarbete se
pågående arbeten nedan.
Leasing
All leasing klassificeras i redovisningen som operationell.
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framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden,
innebärande att uppskjuten 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.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är skattekostnad för innevarande räkenskapsår som avser
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det
sannolika belopp enligt de skattesatser och skatteregler som gäller
på balansdagen.
Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget har förvärvsgoodwill med en bedömd nyttjande period 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
prognoser avseende framtida kassaflöden baseras på den prognos
som fastställts av företagsledningen för de närmaste fyra åren.
Bolaget har gjort en värdering per 31 december 2017 som inte
visade på något nedskrivningsbehov.
Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år för den del som
avser verksamhetsöverlåtelserna från Lantmäteriet vid Metrias
bildande. Nyttjandeperioden återspeglar företagets uppskattning
av den period under vilken framtida ekonomiska fördelar som goodwillposten representerar kommer företaget tillgodo.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet inbegriper inköpspriset, kostnader som
direkt kan hänföras till förvärvet 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 linjär 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 anskaffningsvärde minskat
med eventuella nedskrivningar.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta ska omräknas till balansdagens kurs. Valutadifferenser på rörelsefordringar, finansiella
fordringar och skulder redovisas i resultaträkningen som övriga
rörelseintäkter/-kostnader.
Tjänster
Tjänsteuppdrag som genomförs på löpande räkning intäktsförs i
takt med att arbetet utförs. Tjänsteuppdrag som baserar sig på ett
funktionellt åtagande intäktsförs linjärt över den avtalade perioden
då tjänsterna tillhandahålls. Ett funktionellt åtagande innebär en
tjänstefunktion med ett obestämt antal tjänster som ska upprätthållas
under en viss tidsperiod. Projekt som utförs till fast pris resultatavräknas
i takt med färdigställandet vilken bestäms på basis av nedlagda
uppdragskostnader i förhållande till beräknade uppdragskostnader
för hela uppdraget enligt successiv vinstavräkning. Om förlustrisk
bedöms föreligga sker löpande individuella reserveringar.

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och
antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar,
avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där
sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för
Metria och som därmed kan påverka resultat- och balansräkningarna
i framtiden, beskrivs nedan.
Betydande bedömningar
Följande är betydande bedömningar som gjorts vid tillämpning av
Metrias redovisningsprinciper 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 bedömningar vid bestämningar av milstolpar, faktisk
upparbetning och beräknade utgifter för att färdigställa arbetet.
Utförda uppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet
utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid beräkning av upparbetad
vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter
per balansdagen i relation till de totalt beräknade utgifterna för
att fullgöra uppdraget. Inkomster från uppdrag på löpande räkning
Kundfordringar
redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och/eller att en
Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter
avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans vara levereras och faktureras.
förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt
Bedömning av osäkra fordringar
belopp utan diskontering.
Då kundfordringars förväntade löptid är kort sker redovisning till det
belopp som förväntas inflyta baserat på en individuell bedömning
Likvida medel
av osäkra fordringar utan diskontering enligt metoden för upplupet
Likvida medel omfattar kassa och omedelbart tillgängliga banktillanskaffningsvärde. En eventuell nedskrivning av kundfordringar
godohavanden.
påverkar rörelseresultatet.
Leverantörsskulder
Osäkerhet i uppskattningen
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas till
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden som
upplupet anskaffningsvärde.
har den mest betydande effekten på redovisning och värdering av
tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet från dessa kan
Pensioner
Bolaget har en avgiftsbestämd pensionsplan. Förpliktelser avseende avvika väsentligt.
avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas som en kostnad
Nedskrivningar
i resultaträkningen när de uppstår. Den avgiftsbestämda planen
tryggas genom inbetalning till försäkringsbolag. En premiebestämd För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet
för varje tillgång eller kassagenererande enhet baserat på förväntapensionsplan är en pensionsplan enligt vilken ett företag betalar
de framtida kassaflöde och med användning av en lämplig ränta för
fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Företaget har därefter
att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden
inga rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare
om framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig diskonteavgifter relaterat till den anställdes intjänade pensioner.
ringsränta.
Avsättningar
Intäkter från kundavtal
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt
Redovisade intäktsbelopp och tillhörande fordringar för kundavtal
eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse
återspeglar den bästa uppskattningen av utfallet och färdigställanoch det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera
degraden för varje avtal. Detta inkluderar en bedömning av vinsten i
åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
pågående kundavtal.
Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara ovisst.
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NOT 3 NETTOOMSÄTTNING
Belopp i KSEK

NOT 6 ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT STYRELSE
2017

2016

250 627

216 016

181 467

201 220

432 094

417 236

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Tjänster
Produkter
Summa

Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare beslutades vid årsstämman den 27 april 2017. Metria följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande
befattningshavare i företag med statligt ägande med undantaget att en tidigare ledande befattningshavare erhållit ett
avräkningsfritt avgångsvederlag, att detta betalats ur i två rater istället för månadsvis samt att avgångsvederlaget motsvarar
ett antal månader som går utöver vad som stipuleras i anställningsavtalet. Principerna framgår av Bolagsstyrningsrapporten.
Information om berörd krets och bolagets process för att hantera ersättning till ledande befattningshavare framgår nedan.

2016

VD

1 980

660

Urban Lindskog 2, 3, 10

VD

2 265

2 266

Janne Björck

tf VD

Lars Kevsjö 5

Finanschef

1 440

Ulf Sandegren 9

Finanschef

1 053

125

97

Övrigt

105

517

Erik Oldmark 1

Summa

230

614

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Christina Freese Ingesson Sälj- och marknadschef
2017

2016

Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Summa

720

713

-

-

720

713

NOT 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

2017

2016

Förfaller till betalning inom ett år

13 013

12 845

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

13 575

12 285

26 588

25 130

Belopp i KSEK

Summa

Leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande:

Leasingkostnader
Hyreskostnader
Summa
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2017

Ledande befattningshavare Funktion

Vinst avyttring inventarier

Belopp i KSEK
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Övriga
ersättningar

Grundlön

I övriga intäkter ingår intäkter från:

2017

2016

2 138

1 274

12 522

11 402

14 660

12 676

2017

2016

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

2017

2016

2017

2016

53

15

594

198

97

617

1 054
1 489

10

1 146

1 101

2

10

320

349

238

224

Martin Davidson

Affärsområdeschef

857

872

214

154

Anders Öryd

Affärsområdeschef

840

841

146

150

Madeleine Rundgren 4

HR-chef

Linda Ribenmo 6

HR-chef

337

Affärsområdeschef

792

127

Jonas Berglin 8

Affärsområdeschef

1 115

207

Jenny Moche

Affärsområdeschef

913

Marcus Bergman

7

404

56
1

44

1

167

1. Avser 2016-09-01 till 2016-12-31.
2. Avser 2016-01-01 till 2016-05-01.
3. Under perioden 2016-05-02 till 2016-10-01 utgick uppsägningslön med 1 014 KSEK. Under perioden 2016-10-02 till 2016-12-31 utgick avgångvederlag om 507 KSEK.
4. Avser 2016-01-01 till 2016-11-07.
5. Lars Kevsjö. Lön till 30/11. 2017-12 utgick uppsägningslön med 120 KSEK.
6. Linda Ribenmo. Avser 2017-08-14 till 2017-12-31.
7. Marcus Bergman. Avser 2017-05-01 till 2017-12-31.
8. Jonas Berglin. Avser 2017-01-11 till 2017-12-31.
9. Ulf Sandegren. Interim CFO avser konsultarvoden 2017-06-27 till 2017-12-31.
10. Avser avgångsvederlag 2017-01-01 till 2017-12-31.

Avtal om avgångsvederlag
Verkställande direktören har en uppsägningstid om sex (6) månader från båda parter. Uppsägningen skall ske skriftligen. Under uppsägningen
är verkställande direktören berättigad till samtliga anställningsförmåner.
Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direktören, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden,
berättigad till avgångsvederlag motsvarande månadslönen under maximalt arton (18) månader. Avgångsvederlaget är avräkningsbart.
Bolaget skall under anställningstiden årligen avsätta till en pensionsplan utformad av den verkställande 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.
Vid uppsägning från bolagets sida är övriga ledande befattningshavare, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden,
berättigad till avgångsvederlag motsvarande månadslönen under maximalt arton (18) månader.

METRIA Årsredovisning 2017
•

47

NOTER

NOTER

NOT 6 ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE SAMT STYRELSE (forts.)

NOT 7 PERSONAL (forts.)

Riktlinjer för ersättning till Styrelse
Metria följer statens riktlinjer vad gäller ersättning till styrelse. Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut på
bolagsstämman den 27 april 2017. Ingen pensionsersättning 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.

Styrelsearvode (exkl arbetsgivaravgifter)
Belopp i KSEK

2017

Eva Gidlöf

188

Katarina Axelsson

95

Katarina Burton

115

Pia Gideon

120

Anders Hugosson

95

Karl Wistrand 1

91

1. Avser från och med 2017-04-27.

2017

2016

Kvinnor

4

5

Män

6

6

Summa

10

11

Kvinnor

3

1

Män

5

4

Summa

8

5

3,18

3,02

- långtidssjukfrånvaro, %

48,16

54,26

- sjukfrånvaro för män, %

2,24

2,19

- sjukfrånvaro för kvinnor, %

4,91

4,58

- anställda –29 år, %

2,56

2,08

- anställda 30–49 år, %

2,46

2,22

- anställda 50 år–, %

4,31

4,16

Styelseledamöter

Ledande befattningshavare
Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare på
balansdagen

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro, %

NOT 7 PERSONAL
2017

2016

90

87

Män

164

163

Summa

254

250

Medelantalet anställda

Kvinnor

Löner, ersättningar, socialavgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktörer
Löner och ersättningar till övriga anställda
Totalt löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totala sociala avgifter och pensionskostnader
Totalt löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

2 255

4 204

125 450

118 502

127 705

122 706

39 853

36 491

594

734

10 933

10 232

51 380

47 457

179 085

170 163

Pensioner
Ledande befattningshavare (exklusive vd) och övriga anställda omfattas av ITP1-planen.
Avseende personal som anställdes vid övergången från Lantmäteriet till Metria AB omfattas de även av en pensionspremietrappa.
Anställda som vid övergången hade delpension eller var långtidssjukskrivna kvarstår i SPV och omfattas av pensionsavtalet PA03.
Pensionsålder för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare är 65 år.

NOT 8 AVSKRIVNINGAR AV IMMATERIELLA OCH MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2017

2016

Goodwill

8 630

8 952

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3 643

2 854

Inventarier, verktyg och installationer

5 075

3 917

17 348

15 723

Belopp i KSEK

Summa
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NOTER

NOTER

NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Belopp i KSEK

Ränteintäkter
Summa

NOT 12 GOODWILL
2017

2016

2017-12-31

2016-12-31

223

481

Vid årets ingång

86 410

86 410

223

481

Årets förändringar

-

-

86 410

86 410

-49 013

-40 369

-

-

-8 630

-8 645

-57 643

-49 013

28 767

37 397

2017

2016

Vid årets ingång

7 066

-

Inköp

1 288

7 373

Avskrivning

- 1 551

-307

6 803

7 066

2017

2016

22 562

17 839

-

-

5 996

4 723

28 558

22 562

-15 509

-12 656

- 2 993

-2 853

Utgående ackumulerade avskrivningar

-18 502

-15 509

Utgående restvärde enligt plan

10 056

7 053

Belopp i KSEK

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar

NOT 10 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Avskrivningar
2017

2016

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan

81

820

Förändring av periodiseringsfond

0

3 790

81

4610

Belopp i KSEK

Summa

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

NOT 13 ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Belopp i KSEK

NOT 11 SKATT PÅ ÅRETS RESULT
2017

2016

Resultat före skatt

19 433

14 982

Skatt enligt gällande skattesats

-4 275

-3 296

-3

5

Ej avdragsgilla kostnader

-187

-125

Ej skattepliktiga intäkter

86

1 089

-4 379

-2 328

22,5%

15,5 %

Belopp i KSEK

Schablonintäkt P-fond

Redovisad skatt i resultaträkningen
Effektiv skattesats

-4 379

-2 328

Justering av seende tidigare år

-

-

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

-

-

-4 379

- 2 328

Summa redovisad skatt
Skattesatsen för 2017 är 22 procent. Uppskjuten skatt har beräknats med 22 procent.
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NOT 14 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Belopp i KSEK

Vid årets ingång
Årets förändringar

Redovisad skatt i resultaträkningen
Aktuell skatt

Summa

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Avskrivningar
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NOTER

NOTER

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Belopp i KSEK

Vid årets ingång

NOT 18 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2017-12-31

2016-12-31

30 361

26 560

Årets förändringar

2017-12-31

2016-12-31

Förutbetalda hyror

3 149

1 714

Förutbetalda licensavgifter

2 541

3 311

Belopp i KSEK

Inköp

5 685

3 801

Försäljningar och utrangeringar

-849

-

Upplupna ränteintäkter

-

-

Upplupna intäkter Geodata

5 580

-

35 197

30 361

Upplupna övriga intäkter

1 893

-

-23 134

-19 217

Övriga förutbetalda kostnader

123

12 792

13 286

17 817

2017-12-31

2016-12-31

1 171

1 090

7 066

7 066

8 237

8 156

2017-12-31

2016-12-31

Vid årets ingång

940

577

Periodens förändring

-796

363

-

-

144

940

Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

Förutbetalda försäkringspremier

Summa

Årets förändringar
Försäljningar och utrangeringar
Avskrivningar
Omräkningsdifferenser
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

-3 768

-3 918

-

-

-26 902

-23 135

8 295

7 226

NOT 16 ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

NOT 19 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet består av 20 754 562 stycken A-aktier med kvotvärde 1 kr.

NOT 20 OBESKATTADE RESERVER
2017-12-31

2016-12-31

756

464

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och enligt plan

-

583

Periodiseringsfond

-641

-291

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

116

756

Utgående restvärde enligt plan

116

756

Belopp i KSEK

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar, amorteringar

Belopp i KSEK

Summa

NOT 21 AVSÄTTNINGAR
Belopp i KSEK

NOT 17 UPPARBETADE, EJ FAKTURERADE INTÄKTER
2017-12-31

2016-12-31

Fastprisuppdrag

6 482

12 124

Löpande räkning

8 457

6 192

14 939

18 316

Belopp i KSEK

Summa
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Ianspråktaget under perioden
Avsättning vid årets utgång
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NOTER

NOTER

NOT 22 FAKTURERADE, EJ UPPARBETADE INTÄKTER

NOT 25 EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH STÄLLDA SÄKERHETER
2017-12-31

2016-12-31

Fastprisuppdrag

13 665

9 192

Löpande räkning

4 485

18 384

18 150

27 576

Belopp i KSEK

Summa

2017

2016

Hyresgaranti och Förskottsgaranti

-

2 936

Ställda säkerheter

-

-

116

757

116

3 693

Belopp i KSEK

Eventualförpliktelse

Kapitalförsäkring till förmån för pensionsutfästelse
Summa

NOT 23 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2017-12-31

2016-12-31

Upplupna löner

4 893

6 921

Upplupna semesterlöner

6 700

8 355

Upplupna sociala avgifter

2 584

3 117

-

1 449

Upplupen särskild löneskatt

2 869

2 733

Upplupna kostnader dataköp

8 275

6 247

Förutbetalda intäkter

11 572

14 946

Övriga poster

4 525

11 601

41 418

55 369

Belopp i KSEK

Upplupna pensionskostnader

Summa

NOT 26 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
I somras gav riksdagen regeringen ett mandat att sälja statens aktier i Metria AB. Under första kvartalet 2018 beslutade staten att behålla
Metria i sin ägo.

NOT 24 VINSTDISPOSITION
Belopp i KSEK

Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Utvecklingsfond
Årets vinst
Summa
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2017-12-31
63 060
21 581
865
14 974
100 480
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STYRELSENS UNDERSKRIFT

REVISIONSBERÄTTELSE

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2018-04-27 för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 samt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av
företagets verksamhet, ställning och resultat. Den lagstadgade hållbarhetsrapporten har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen. Ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka
den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Eva Gidlöf
Styrelseordförande

Katarina Axelsson Lindgren

Katarina Burton

Anders Hugosson

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Pia Gideon

Michael Thorén

Karl Wistrand

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Henrik Bylund

Per-Åke Jureskog

Lars-Erik Johansson

Ledamot
Arbetstagarrepresentant

Ledamot
Arbetstagarrepresentant

Suppleant
Arbetstagarrepresentant

Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor

Till bolagsstämman i Metria AB, org.nr 556799-2242
Rapport om årsredovisningen

Stockholm 2018-03-26

Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-03-26
Ernst & Young AB

Revisionsberättelse
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Metria AB för år
2017. Bolagets årsredovisning ingår i detta dokument på sid 36-58.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Metria ABs finansiella ställning per den 31 december
2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Metria AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-35 och 63-69. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
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enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
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årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor
som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden
göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av
Metria AB för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till Metria AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den
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löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt
ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 26 mars 2018
Ernst & Young AB
Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor

Bolagsstyrningsrapport
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.
SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING
Bolagsstyrningen i Metria bygger på det regelverk och den struktur som följer av
Aktiebolagslagen, 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
styrelseledamöter och revisorer där koden utgår från förekomsten 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. Årsredovisningen har upprättas i enlighet med årsredovisningslagen
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. Eftersom 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 deltaga i
årsstämman. Den regleras även genom anvisningen att statliga företag ska vara
ledande inom hållbarhetsområden vilket omfattar miljömässigt och socialt ansvar,
jämställdhetsarbete och arbete för mångfald och mot diskriminering. Ägarpolicyn
styr också Metrias arbete genom dess riktlinjer för extern rapportering och för
anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Metria följer regeringens
riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med
statligt ägande med undantaget att en tidigare ledande befattningshavare erhållit
ett avräkningsfritt avgångsvederlag, att detta betalats ur i två rater istället för
månadsvis samt att avgångsvederlaget motsvarar ett antal månader som går
utöver vad som stipuleras i anställningsavtalet.
Se vidare Statens ägarpolicy på www.regeringen.se.
BOLAGSSTÄMMA
Metrias högsta beslutande organ är bolagsstämman. Stämman kan besluta i alla
frågor som inte enligt lag uttryckligen faller under annat bolagsorgans exklusiva
kompetens. Årsstämman beslutar bland annat om:
–
–
–
–
–
–
–
–

Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av bolagets vinst eller förlust
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och vd
Val av styrelse och ordförande
Val av revisorer
Ersättningar till styrelse och revisorer
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
Övriga viktiga frågor, exempelvis ändring av bolagsordning

ÅRSSTÄMMA
På årsstämman den 27 april 2017 beslutades:
• Att till aktieägaren dela ut 2 413 312 kr.
• Omval av Katarina Axelsson Lindgren, Katarina Burton, Pia Gideon, Michael
Thorén och Anders Hugosson samt nyval av Karl Wistrand till styrelseledamöter. Omval av Eva Gidlöf till styrelsens ordförande.
• Att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 188 000 kronor och till
övriga styrelseledamöter med 95 000 kronor vardera. Vidare beslutades att
arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 25 000 kronor till
utskottets ordförande och 20 000 kronor till utskottsledamot. I linje med
Statens ägarpolicy utgår ingen ersättning till styrelseledamot som är anställd i
Regeringskansliet eller arbetstagarrepresentanter.
• Att välja Ernst & Young AB till revisor intill utgången av årsstämman 2018 med
auktoriserade revisor Jennifer Rock-Baley som huvudansvarig.
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 Näringsdepartementet.
STYRELSENS ARBETE
Styrelsen ska säkerställa en förvaltning och organisation som leder till en
långsiktig värdeutveckling samt att verksamheten bedrivs på ett sätt som gynnar
en hållbar utveckling, såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt.
Styrelsen ska fastställa interna styrinstrument såsom policyer och instruktioner
och ska säkerställa att bolaget har adekvat intern kontroll.
Styrelsens övriga uppgifter är bland annat att:
– Fortlöpande bedöma bolaget och dess finansiella ställning
– Tillse att bolaget har effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets
verksamhet
– Säkerställa att bolaget följer Ägarpolicyn
– Fastställa mål för bolagets hållbarhetsarbete och för att dessa mål integreras i
bolagets affärsstrategi samt för att hållbarhetsarbetet rapporteras i enlighet med
den internationella rapporteringsstandarden Global Reporting Initiativ (GRI)
– Säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet samt är
korrekt, relevant och tillförlitlig
– Tillse att bolaget efterlever internationella riktlinjer gällande miljöhänsyn,
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och affärsetik
– Ansvara för bolagets riskhantering och regelefterlevnad
– Besluta om förvärv och verksamhetsavyttringar samt övriga större investeringar
– Fastställa arbetsfördelningen mellan styrelsen och utskott respektive
verkställande direktören
– Fastställa instruktioner för ersättningsutskott och revisionsutskott
– Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga verkställande direktören
Styrelsens ordförande organiserar och leder styrelsens arbete och ska därvid se till att
arbetet bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt ovan i enlighet
med gällande lagar och förordningar. Styrelsens ordförande ska följa bolagets inriktning
och utveckling genom regelbundna kontakter med verkställande direktören.
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Styrelsen ska årligen enligt gällande arbetsordning hålla minst sex ordinarie
möten per kalenderår utöver det konstituerande styrelsemötet. Styrelsens
ordförande ansvarar för att dagordning fastställs inför varje styrelsemöte och att
styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag till varje möte
samt följa upp att tagna beslut verkställs. Verkställande direktören ingår inte i
styrelsen men närvarar regelmässigt vid dess möten och normalt som föredragande.
Under 2017 hölls tio styrelsemöten, varav ett strategimöte i september.
Styrelseledamöternas närvaro på mötena framgår av tabell på sida 60.
Styrelsearbetet har under 2017 fokuserat på implementation av under 2016
framtagen ny strategi, utveckla bolagets organisation och kultur samt att
säkerställa förändringsprocesser. Vidare har styrelsen följt upp att bolaget
utvecklar sitt erbjudande mot ett helhetserbjudande. Ytterligare behandlade
frågor är organisationsförändring och omställningsprocess, hantering av GDPR,
resultatet av genomförd medarbetarundersökning och införandet av whistleblowerfunktion. Policyer antagna av styrelsen under året är placeringspolicy,
uppförandekod, policy för icke revisionsnära tjänster och ny dataskyddspolicy.
Styrelsen har kontinuerligt följt arbetet med att förbättra bolagets processer
samt utvecklingen inom områdena personal, försäljning och intern kontroll.
Styrelsen genomför årligen en utvärdering av styrelsearbetet. Resultatet
redovisas för nomineringsansvariga vid ägarenheterna på Näringsdepartementet
och används för att förbättra styrelsearbetet. Vidare ska styrelsens ordförande se
till att styrelsen genomgår erforderlig introduktionsutbildning och löpande
uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget.
RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL STYRELSEN
Styrelse- och utskottsledamöternas arvode bestäms av ägaren vid årsstämman, i
enlighet med statens ägarpolicy. Vid årsstämman 2017 beslutades om höjning av
ledamöternas arvode med 4 000 SEK och styrelsens ordförande med 6 000 SEK.
Information om styrelsens arvoden 2017 finns i Årsredovisningen, Not 6 , Antal
anställda och personalkostnader, Not 7.
STYRELSENS UTSKOTT
Revisionsutskottet
Revisionsutskottets huvudsakliga arbetsuppgifter är att bereda ärenden relaterade
till revision, redovisning, finansiell information, bolagets risker och det interna
kontrollsystemet.
Revisionsutskottet ska bereda frågor inför styrelsemöten avseende:
• Bolagets finansiella rapportering såsom årsbokslut, bokslutskommuniké och
kvartalsrapporter.
• Hållbarhetsredovisning.
• Revisorns opartiskhet, självständighet och uppmärksamma om revisorn
tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster.
• Upphandling av revision och revisionstjänster.
• Bolagets interna kontroll och riskhantering.
Under 2017 har revisionsutskottet fokuserat på bolagets processer för intern
kontroll samt säkerställande av bokslutsprocessen och projektuppföljning. Vidare
har utskottet behandlat frågor rörande kravprofil för CFO och hållbarhetsarbete.
Policyer som utskottet hanterat är placeringspolicy, policy för icke revisorsnära
tjänster samt dataskyddspolicy.
Revisionsutskottet består av ledamöterna: Pia Gideon, ordförande, Katarina
Burton och Karl Wistrand. Utskottet har under 2017 haft åtta möten. Bolagets
revisorer har deltagit vid sex av dessa sammanträden. Protokoll förs vid varje
möte och delges övriga styrelseledamöter.
Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets uppgift är att bereda frågor angående:
• Ersättningsprinciper.
• Ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.
• Följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om.
Ersättningsutskottet består av ordförande Eva Gidlöf samt ledamöterna Michael Thorén
och Anders Hugosson. Utskottet sammanträder vid behov. Under 2017 har utskottet haft
tre sammanträden. Protokoll förs vid varje möte och delges övriga styrelseledamöter.
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NÄRVARO STYRELSE
Tabellen visar närvaron på mötena såsom invald ledamot i styrelse och respektive
utskott. Närvaron beskrivs som exempelvis 10 möten av 10.

Ledamot

Styrelse

Revisionsutskott

Eva Gidlöf

10/10

Pia Gideon

9/10

7/7

Katarina Axelsson Lindgren 4

10/10

2/7

Katarina Burton

10/10

7/7

Michael Thorén
Anders Hugosson

Ersättningsutskott
3/3

8/10

3/3

10/10

3/3

Torbjörn Rost 2

3/10

Karl Wistrand 1, 3

5/10

Per-Åke Jureskog

9/10

Henrik Bylund

7/10

4/7

1. Ledamot fr. o. m. 27 april 2017
2. Ledamot t. o. m. 27 april 2017
3. Medlem i revisionsutskottet fr. o. m. 27 april 2017
4. Medlem i revisionsutskottet t. o. m. 27 april 2017

REVISORER
Vid årsstämman den 27 april 2017 utsågs revisionsföretaget Ernst & Young AB,
med Jennifer Rock Baley som huvudrevisor. Bolagets revisor avger revisionsberättelse för Metrias årsredovisning samt för styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning. Revisorn lämnar även ett revisionsyttrande över
bolagsstyrningsrapporten, hållbarhetsredovisningen och en rapport över
granskningen av ersättning till ledande befattningshavare. Delårsrapporten per
30 september 2017 har översiktligt granskats av revisorn. Ersättning till
revisorerna utgår, i enlighet med stämmans beslut, enligt löpande räkning.
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktören har till uppgift att ansvara 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. Verkställande direktören har, utöver styrelsemötena,
regelbunden kontakt med framförallt styrelsens ordförande, men även övriga
styrelsemedlemmar, beträffande bolagets utveckling och finansiella ställning.
Lön och ersättningar samt övriga förmåner för verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare framgår av Metrias årsredovisning för 2017.
Inga incitamentsprogram förekommer i Metria.
INTERN KONTROLL OCH FINANSIELL RAPPORTERING
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för
bolagsstyrning för den interna kontrollen. Enligt koden och årsredovisningslagen
avger styrelsen härmed en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets
system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella
rapporteringen.
KONTROLLMILJÖ
Intern kontrollen över den finansiella rapporteringen inom Metria är en integrerad
del av bolagsstyrningen. Under året har ett omfattande förbättringsarbete
bedrivits i bolaget beträffande internkontroll vilket har avrapporterats löpande
till både revisionsutskott och styrelse. Förbättringsarbetet har bedrivits i ett
strukturerat program och omfattat styrmodeller, processer, rapportering,
projektredovisning och uppföljning samt leveransplanering.
Styrelsen övervakar den finansiella rapporteringens kvalitet på ett flertal sätt.

Genom styrelsens arbetsordning samt genom styrelsens instruktioner för
verkställande direktören respektive styrelsens utskott säkerställs en tydlig rolloch ansvarsfördelning för en effektiv ledning och styrning av verksamheten.
Verkställande direktören ansvarar enligt instruktionen för att granska och
säkerställa kvaliteten i all finansiell rapportering, samt att se till att styrelsen i
övrigt får den rapportering som krävs för att styrelsen löpande ska kunna bedöma
bolagets finansiella ställning. Av vd-instruktionen framgår i vilka frågor
verkställande direktören får utöva sin behörighet att företräda bolaget först efter
bemyndigande eller godkännande lämnats av styrelsen. Metrias verkställande
direktör och ledning har det operativa ansvaret för den interna kontrollen.
Ledningen har, på grundval av styrelsens riktlinjer och lagar och regler avseende
finansiell rapportering, fastställt roll- och ansvarsfördelningen för anställda som
arbetar med den finansiella rapporteringen inom bolaget.
Bolagets verkställande direktör och finanschef har regelbundna genomgångar
avseende det ekonomiska utfallet med cheferna för respektive affärsområde.
I bolaget finns controllers vilka har en central roll för analys och uppföljning av
affärsområdenas finansiella rapportering samt för att se till att de policyer,
riktlinjer och övriga instruktioner som har en inverkan på den finansiella
rapporteringen följs. Vid varje månadsskifte har controllers, gruppchefer och
projektledare genomgång av samtliga fastprisprojekt för att bedöma kvaliteten
och eventuella förlustrisker i projekten och större projekt på löpande räkning.
I bolagets affärsprocesser ingår finansiella kontroller avseende godkännande
och redovisning av transaktioner. Styrelsen följer månadsvis verksamhetens
utveckling, resultat och ställning genom ett rapportpaket innehållande utfall,
budget, prognoser och kommentarer till vissa nyckelfaktorer.
Inom Metria finns ett antal policyer som styr arbetet inom bolaget och som skapar
en grund för god intern kontroll, bland annat finanspolicy, placeringspolicy,
attestinstruktion, uppförandekod, dataskyddspolicy, IT policy och kommunikationspolicy. Bolaget har instruktioner och tidplan samt rutiner för att säkerställa
rapportering av korrekt redovisningsinformation i rätt tid. Samtliga policyer,
riktlinjer och instruktioner finns samlade på bolagets intranät.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Metria är i sin verksamhet exponerad för vissa risker som kan påverka bolagets
verksamhet, resultat eller finansiella ställning i mindre eller större omfattning.
Risk är här definierat som en händelse som påverkar bolagets möjlighet att uppnå
sina verksamhetsmål och genomföra sina strategier. Bolaget har integrerat
riskhanteringen i verksamhetsstyrningen genom en aktivitetsbaserad riskhantering
där ledningen löpande följer upp eventuella avvikelser från plan.
Väsentliga risker som kan påverka verksamheten och förmågan att uppnå
uppsatta mål har identifierats. Uppdatering av risker görs i samband med det
årliga affärsplanearbetet. Indelning av riskerna har gjorts i fyra riskområden;
Marknadsrisker, Affärsrisker, Operativa risker och Efterlevnadsrisker.
Marknadsrisker
Marknadsrisker avser externa händelser och förändringar som är kopplade till
Metrias omvärld och den marknad som bolaget agerar på.
Bolagets förmåga att förutse marknadens behov och anpassa lösningar
därefter är av central betydelse för bolagets fortsatta framgång. Bolagets
gemensamma försäljningsprocess och säljstyrning syftar bland annat till att
minimera risker förknippade med förändrade kundbehov, priser och kundbeteenden.
Metria har produktlednings- och marknadsresurser som bevakar marknadstrender,
omvärldsförändringar och att bolagets produkter och tjänster uppfyller kundernas
krav och behov.
Metria har ett beroende av ett antal stora kunder. Om någon av dessa kunder
slutar att göra affärer med Metria skulle det få en omedelbar effekt på bolagets
omsättning och resultat. 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 offentliga geodata, för tillämpning på miljöfrågor, via tjänster på
Internet etc. Motivet är att myndigheter på ett effektivare sätt ska kunna
utbyta data med varandra. Det rör sig till största delen om Lantmäteriets
geodata som myndigheterna tidigare har köpt från Lantmäteriets återförsäljare,
i första hand Metria. Nu kan de som alternativ betala en avgift och få tillgång till

data i obearbetad form för eget bruk. Vissa myndigheter och kommuner har
redan tecknat avtal för datadelning och fler väntas följa efter. Marknaden för
försäljning av oförädlad information förväntas fortsätta minska de
kommande åren.
Metria har påbörjat omställningen från att återförsälja geodata till att fokusera
på produkter, tjänster och lösningar som tillför mervärde för kunden.
Affärsrisker
Affärsriskerna i Metria är främst kopplade till bolagets affärsmässighet och
förmåga att utveckla produkt- och tjänsteportföljen för att möta den allt hårdare
konkurrensen inom geografiska IT lösningar.
En framgångsfaktor är därför att lyfta Metria högre upp i värdekedjan och
tillhandahålla mer förädlad information och tjänster samt tar ett helhetsansvar för
kundens lösning. En viktig trend på marknaden för kundunika IT-lösningar och
tjänster är en ökande efterfrågan på Software-as-a-Service (SaaS) istället för
systemlösningar som kunden äger själv. SaaS baseras på en överenskommen
funktionalitet och tillgänglighet i form av ett Service Level Agreement (SLA).
Hur leverantören tillhandahåller tjänsten är av underordnat intresse för kunden,
medan leverantören å sin sida måste utveckla sin kommersiella förmåga att
estimera marknadspotential, kostnader och intäkter över tid. Denna trend medför
en ökad affärsrisk för Metria, men utgör samtidigt en stor potential. Under året
har ett program rörande affärsmässighet initierats. Programmet, som också
kommer att fortsätta under 2018, har bestått av ett antal utbildningar och
workshops och har omfattat all personal i bolaget.
Operativa risker
Operativa risker utgörs av interna faktorer eller händelser som kan påverka
förutsättningarna för att nå Metrias mål. Bolagets operativa risker består främst
av kompetensförsörjning och projektstyrningen.
Metria har under 2017 haft en hög personalomsättning samtidigt som bolaget
har nettorekryterat 26 personer. För att möta konkurrensen kring kvalificerade
resurser och säkerställa bolagets kompetensförsörjning, samtidigt som
målsättningen är att bolaget ska växa, kommer bolaget fokusera på rekrytering
och aktiviteter för att minska personalomsättningen.
Ledning och styrning av Metrias kundprojekt kan innebära en risk med avseende
på förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidsplan.
Metria har både projekt med löpande räkning och fast pris. Fastprisprojekten är
mer riskabla till sin natur. Risken begränsas genom att etablerade processer för till
exempel offerter och avtal, projektledning och projektstyrning samt finansiell
uppföljning, efterlevs.
Efterlevnadsrisker
Efterlevnadsrisker är förknippade med att uppsatta policyer, riktlinjer, regelverk
samt lagstiftning efterlevs. Det kan också röra sig om rådande lagstiftning som
ändras och därmed skapar ändrade affärsmöjligheter.
INTERNREVISION
Bolaget arbetar med att utveckla de interna processerna för att förstärka den
interna kontrollen. Styrelsen och revisionsutskottet följer kontinuerligt arbetet.
Styrelsen gör bedömningen att detta är ett effektivt sätt att utveckla den interna
kontrollmiljön och är anpassad till bolagets storlek och fas i utvecklingen. Mot
bakgrund av detta i kombination med befintlig styrelserapportering och
rapportering till revisionsutskottet har styrelsen bedömt att det inte behövs en
särskild internrevisionsfunktion. Den interna kontroll som redovisas ovan bedöms i
nuläget vara tillräcklig för att säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringen.
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REVISORS YTTRANDE OM BOLAGSSTYRNINGSRAPPORTEN

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Revisors yttrande om
bolagsstyrningsrapporten
Till bolagsstämman i Metria AB, org. nr 556799-2242

UPPDRAG OCH ANSVARSFÖRDELNING
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år 2017
på sidorna 59-61 och för att den är upprättad i enlighet med ”Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande” (ägarpolicyn).

GRANSKNINGENS INRIKTNING OCH OMFATTNING
Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning 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 denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

UTTALANDE
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Den information som är
obligatorisk enligt ägarpolicyn är förenlig med årsredovisningen.

Stockholm den 26 mars 2018

ERNST & YOUNG AB

Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor
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STYRELSE

LEDNING

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

Styrelse
1 Eva Gidlöf
Styrelseledamot och ordförande i Metria AB
sedan 2015
Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet
Födelseår: 1957
Utbildning: Samhällsvetarexamen (fil kand) vid
Uppsala Universitet med fördjupning inom strategisk företagsledning, organisationsutveckling
och informationsteknologi
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i SBAB Bank AB (publ), Uniflex
AB (publ), Mercuri International Group AB,
Stockholms Handelskammare och International
Womens Forum Sweden, vice styrelseordförande
i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ)
samt styrelseordförande i eget bolag Mondrago
Consulting AB.

5 Pia Gideon
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot och ordförande i revisionsutskottet
Födelseår: 1954
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Executive Program Columbia University
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Klövern AB (publ) och
Action Aid (ideell organisation), styrelseledamot
i Apoteket AB, MinDoktor.se och Qlucore AB.
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2 Karl Wistrand
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2017
Ledamot i revisionsutskottet
Födelseår: 1957
Utbildning: Juristexamen vid Handelshögskolan
i Göteborg
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Vice VD i Swedavia AB, VD i Swedavia Real Estate
AB, styrelseordförande i diverse av Swedavia
AB:s och Swedavia Real Estate AB:s dotterbolag,
styrelsesuppleant i Wistrand Konsult AB (familjeägd
konsultverksamhet), delägare i Skattmar Konsult
HB (vilande) samt styrelseledamot i BRF Lerviks
Båtmagasin. Styrelseledamot i Coop Danmark
A/S och Coop Holding.

6 Katarina Axelsson
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2013
Födelseår: 1964
Utbildning: Civilekonomi vid Lunds Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Fora AB, YA Holding AB
och INR Nordic Holding AB, styrelsesuppleant
i Vaessa AB samt ägare i Katarina Axelsson AB
(egen verksamhet; styrelse- och konsultuppdrag
samt investeringar).

Ledning
3 Anders Hugosson
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2016
Ledamot i ersättningsutskottet
Födelseår: 1963
Utbildning: Civilingenjör
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
VD i UC AB, styrelseordförande i UC Allabolag
AB, UC Affärsfakta AB, UC Bostadsvärdering AB
och UC Marknadsinformation AB.

7 Michael Thorén
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot i ersättningsutskottet
Födelseår: 1969
Utbildning: Civilekonom
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Kansliråd i Näringsdepartementet (oberoende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen).
Styrelseledamot i SJ AB och Svevia AB.

9 Henrik Bylund
Suppleant (arbetstagarrepresentant) i Metria
AB sedan 2016
Födelseår: 1976
Utbildning: Luleå Tekniska Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Inga

4 Katarina Burton
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot i revisionsutskottet
Födelseår: 1962
Utbildning: Ekonomiexamen med inriktning
marknadsföring från Lunds Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Heart of Sweden AB,
delägare i Burton Consulting AB samt ägare i
Burton Förvaltning AB.

8 Per-Åke Jureskog
Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) i
Metria AB sedan 2012
Födelseår: 1961
Utbildning: Byggnadsingenjör samt fristående
geodetiska utbildningar
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Inga

10 Lars-Erik Johansson
Suppleant (arbetstagarrepresentant) i Metria
AB sedan 2011
Födelseår: 1953
Utbildning: Mätningsteknisk specialistutbildning
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Inga

1 Erik Oldmark

2 Marcus Bergman

3 Anders Öryd

4 Jenny Moche

VD

Geodata

Affärsområde Plan & Mät

Konsult och Konsult & Analys

Födelseår: 1967
Anställningsår: 2016
Utbildning: Civilingenjör KTH, Maskinteknik,
inriktning Industriell Ekonomi och Organisation
1989 – 1993.
Tidigare erfarenheter: Olika ledande befattningar inom Ericsson 1993 – 2012, Relacom
2012 – 2013, Orbion Consulting 2013 – 2015.

Födelseår: 1972
Anställningsår: 2017
Utbildning: Civilingenjör Väg- och Vatten, KTH
1996
Tidigare erfarenheter: Ledande befattningar på
Sweco, ÅF, Vattenfall, Relacom och Scanmast.

Födelseår: 1975
Anställningsår: 1999
Utbildning: Teknisk Lantmätare på Mitthögskolan.
Tidigare erfarenheter: Olika chefsbefattningar
inom Metria.

Födelseår: 1971
Anställningsår: 2015
Utbildning: Civilingenjör Samhällsbyggnadsteknik
Tidigare erfarenheter: 15 års erfarenhet inom
GIS i säljrelaterade roller bl a segmentsansvarig inom Transport och Logistik samt
Retail.

5 Jonas Berglin

6 Christina Freese Ingesson

7 Linda Ribenmo

8 Ulf Sandegren

Operations

Sälj & Marknad

HR

Ekonomi

Födelseår: 1961
Anställningsår: 2017
Utbildning: Civ ing Elektro KTH -85
Tidigare erfarenheter: Siemens, Crevita,
Ericsson i diverse ledande roller.

Födelseår: 1963
Anställningsår: 2015
Utbildning: Juridik, Stockholms Universitet
Tidigare erfarenheter: VD/ affärsområdeschef i tre olika bolag i Bisnode koncernen,
försäljningschef och Key Account Manager
på Financial Systems FS AB, Banqsoft AB
och Sema Group och dessförinnan 10 år i
olika roller i Fabege-koncernen.

Födelseår: 1978
Anställningsår: 2017
Utbildning: Universitetsutbildning med
tyngdpunkt på ekonomi och beteendevetenskap (Personal och arbetslivsprogrammet
Stockholmsuniversitet)
Tidigare erfarenheter: HR chefs erfarenhet
bl.a. från Polygon, Ramirent och NEC Philips,
Avtalsansvar / Kollektivavtalsförhandlingar
Svenskt Näringsliv och Management Consult
inom Organisation, lön och HR.

Födelseår: 1964
Anställningsår: 2017 (konsult)
Utbildning: Civilekonom
Tidigare erfarenheter: CFO - Cap Gemini
Sverige, Onetwocom, Bankgirot.
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GRI-INDEX

GRI-INDEX

GRI-index

Generell information

Hållbarhetsredovisningen är upprättad utifrån Global Reporting
Initiatives (GRI ) internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning,
G4, och uppfyller tillämpningsnivå Core. Företaget har tillsammans
med Metrias intressenter valt de områden där det finns en framstående
påverkan, ett tydligt ansvar och en potential att bidra till en hållbar
utveckling. I tabellen nedan listas vilka GRI indikatorer Metria valt
att redovisa och var i rapporten informationen om respektive
indikator finns.

Följande redovisning omfattar perioden 2017-01-01 till 2017-12-31
och är den sjunde hållbarhetsredovisningen som Metria AB gör. Inga
omräkningar har gjorts med tidigare data. Redovisningen omfattar
de GRI-aspekter som valts ut och validerats i årets väsentlighetsanalys,
vilken godkändes av företagsledning och styrelse i mars 2018.
Rapporteringen är externt och översiktligt granskad i enlighet med
Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.
I riktlinjerna ställs tydliga krav på rapportering och redovisning av
bolagens arbete med hållbart företagande. Metrias års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2017 är en sammanhållen
produkt. Det innebär att hållbarhetsrelaterad information ingår i
redovisningens alla delar.

GRIindikator

Beskrivning

Sid

G4-22

Förklaring till effekten av förändrad
information från tidigare rapporter

24

G4-23

Förändringar i omfattning och avgränsning
från tidigare redovisningar

66

Kommentar

INTRESSENTER OCH INTRESSENTDIALOG
G4-24

Intressenter

30, 31

G4-25

Princip för identifiering och urval av
intressenter

30, 31

G4-26

Intressentdialog

30, 31

G4-27

Viktiga frågor för respektive
intressentgrupp

30, 31

REDOVISNINGSPROFIL

Generell information
GRIindikator

Beskrivning

Sid

Kommentar

STRATEGI OCH ANALYS
G4-1

Uttalande från vd

4

ORGANISATIONSPROFIL
G4-3

Organisationens namn

Se kommentar

G4-4

Varumärken, produkter och tjänster

6, 7

G4-5

Lokalisering av huvudkontor

70 (baksida)

G4-6

Länder där organisationen är verksam

Se kommentar

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

59

G4-8

Marknader där organisationen är verksam

6, 7

G4-9

Organisationens storlek

33, 35

G4-10

Personalstyrka

33

G4-11

Andel anställda som
omfattas av kollektivavtal

Se kommentar

G4-12

Organisationens leverantörskedja

25

G4-13

Väsentliga organisationsförändringar
under redovisningsperioden

4

G4-14

Försiktighetsprincipen

Se kommentar

G4-15

Externt framtagna initiativ och
principer som organisationen anslutit sig till

4, 34

G4-16

Medlemskap i bransch-/lobbyorganisationer

Se kommentar

66

Enheter som omfattas av redovisningen

Se kommentar

G4-18

Process för att definiera redovisningens
innehåll

24, 66

G4-19

Identifierade väsentliga aspekter

26, 31

G4-20

Väsentliga aspekters avgränsning inom
organisationen

Se kommentar

G4-21

Väsentliga aspekters avgränsning utanför
organisationen

30, 31
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Redovisningsperiod

Se kommentar

2017-01-01 till 2017-12-31

G4-29

Datum för senaste redovisning

Se kommentar

2017-04-27

G4-30

Redovisningscykel

Se kommentar

Ettårig

G4-31

Kontaktperson för redovisningen

24

G4-32

GRI-index

66-67

G4-33

Externt bestyrkande

68

STYRNING

Metria AB, reg. No. 556799-2242
G4-34

Bolagsstyrning

59-61

AFFÄRSETIK OCH INTEGRITET
Metria är endast verksamt i Sverige

G4-56

Värderingar och etiska principer

6

Samtliga anställda innefattas av kollektivavtal utom vd

Specifik information
I bedömningen av miljöaspekters påverkan på miljö tillämpas
försiktighetsprincipen i de fall kunskap om aspekten saknas.
Det innebär att påverkan bedöms som hög om kunskap saknas.

GRIindikator

Samtliga delar av Metrias organisation ingår i redovisningen,
Metria har inga dotterbolag

Beskrivning

Sid

Kommentar

EKONOMI – EKONOMISKA RESULTAT
G4-DMA

Upplysningar om styrning

26

G4-EC1

Skapat och fördelat ekonomiskt värde

34

Inte medlem i någon bransch-/lobby-organisation

VÄSENTLIGA FRÅGOR OCH AVGRÄNSNINGAR
G4-17

G4-28

SOCIALA FRÅGOR – SYSSELSÄTTNING
G4-DMA

Upplysningar om styrning

26, 27

G4-LA1

Personalomsättning

33

MILJÖ- TRANSPORT
G4-DMA

Upplysningar om styrning

G4-EN30 Miljöpåverkan från transporter

26
27

INNOVATION (egen indikator)
Alla aspekter ligger inom hela organisationen

G4-DMA

Upplysningar om styrning av innovation och
hållbara lösningar

29

Innovation och hållbara lösningar

26, 29
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Revisorsrapportöver översiktliggranskning
av Metria AB:s hållbarhetsredovisning

Ekonomiska 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.

Till Metria AB
Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Metria AB att
översiktligt granska Metria AB:s hållbarhetsredovisning för år 2017. Företaget har definierat
hållbarhetsredovisningens omfattning till
de områden som hänvisas till i GRI index på
sidorna 66-67.
Styrelsens och företagsledningens ansvar för
hållbarhetsredovisningen
Det är styrelsen och företagsledningen som
har ansvaret för att upprätta hållbarhetsredovisningen i enlighet med tillämpliga kriterier,
vilka framgår på sidan 24 i hållbarhetsredovisningen, och utgörs av de delar av ramverket för
hållbarhetsredovisning utgivet av GRI (Global
Reporting Initiative) som är tillämpliga för
hållbarhetsredovisningen, samt av företagets
egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den
interna kontroll som bedöms nödvändig för att
upprätta en hållbarhetsredovisning som inte
innehåller väsentliga fel, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga
granskning.

Vi har utfört vår översiktliga granskning i
enlighet med ISAE 3000 Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information.
En översiktlig granskning består av att göra
förfrågningar, i första hand till personer som
är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsredovisningen, 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 IAASB:s standarder för
revision och kvalitetskontroll i övrigt har.
Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1
(International Standard on Quality Control) och
har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade
riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av
yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra
författningar. Vi är oberoende i förhållande till
Metria AB enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
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 grundad på
en översiktlig granskning har därför inte den
säkerhet som en uttalad slutsats grundad på
en revision har.
Vår granskning utgår från de av styrelsen
och företagsledningen valda kriterier, som
definieras ovan. 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 hållbarhetsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad
i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.

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.

Bengtsfors
Emmaboda
Falkenberg
Gävle (Säte)
Göteborg
Hallsberg
Jönköping
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kiruna
Köping
Luleå
Malmö
Piteå
Ronneby
Stockholm
Tranås
Uddevalla
Umeå
Åstorp
Östersund

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.

INFORMATIONSTILLFÄLLEN
Årsstämma		
Delårsrapport Q1 2018
Delårsrapport Q2 2018
Delårsrapport Q 3 2018

2018-04-27
2018-04-30
2018-08-15
2018-10-31

Stockholm den 26 mars 2018
Ernst & Young AB

Jennifer Rock-Baley

Charlotte Söderlund

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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