
1METRIA  •  Q4  2018

METRIA AB ORG.NR 556799-2242METRIA AB ORG.NR 556799-2242

M E T R I A  B O KS L U T S KO M M U N I K É

Q4 2018



2 METRIA  •  Q4 2018 

METRIA ABINFORMATIONSTILLFÄLLEN

Säte
801 83 Gävle
Besöks-/leveransadress:
Lantmäterigatan 2
SE-802 64 Gävle
010-121 80 00
info@metria.se
metria.se

Bokslutskommuniké 2018 2019-02-15
Årsredovisning 2018 2019-03-31
Årsstämma  2019-04-26
Delårsrapport Q1 2019 2019-04-30
Delårsrapport Q2 2019 2019-08-15
Delårsrapport Q3 2019 2019-10-31

KONTAKTPERSONER

För ytterligare information vänligen kontakta:
Erik Oldmark, Verkställande direktör
Ulf Sandegren, Finansdirektör
Telefon 010-121 80 00

Metrias finansiella rapporter publiceras på
Metrias webbplats: metria.se
METRIA AB org.nr 556799-2242

▶  Stockholms Stad
 Metria har tecknat ramavtal med Stockholms Stad inom 

Geodata och GIS. Syftet med ramavtalet är att förse stadens 
trettiotvå förvaltningar och sjutton bolag med konsulttjänster 
inom digitaliseringsområdet för att kunna planera och 
genomföra de utvecklingsinsatser som krävs för att verkställa 
fastställda planer i stadens verksamheter. 

▶  Trafikanalys
 Metria har tecknat ett nytt avtal med Trafikanalys för att hjälpa 

dem inom GIS-området med nätverksanalyser, strukturering 
och behandling av geodatabaser, förädling av data, kartpro-
duktion, bearbetning av geografisk data, flödesanalyser av 
gods samt tillgänglighetsberäkningar för kollektivtrafiken.

▶  MSB
 Metria har fått i uppdrag av MSB att genomföra en 

effektkartläggning. Syftet med effektkartläggningen är 
att genomlysa myndighetens användning av kartor, GIS 
och fjärranalys samt presentera möjligheter och använd-
ningsområden. Målet är att stärka stödet och arbetet hos 
samtliga avdelningar hos MSB genom en ökad grundför-
ståelse av geografisk information. Därutöver är målet att 
öka förmågan att beställa, använda och analysera dessa 
inom myndigheten och därmed även tydliggöra behov vid 
en större händelse.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Nyckeltal (Msek)
2018

okt-dec 
2017 

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

Nettoomsättning 116,2 119,8 433,2 432,1

Periodens rörelseresultat (EBITDA) -4,4 11,2 -3,4 36,7

Periodens rörelsemarginal (EBITDA %) -3,8 9,3 -0,8 8,5

Periodens rörelseresultat (EBIT) -9,2 6,8 -22,1 19,3

Periodens resultat efter skatt 2,0 5,3 -10,8 15,0

Kassaflöde från löpande verksamhet 10,2 18,1 -6,9 21,6

Bokslutskommuniké 2018
Metria är den ledande aktören inom mättjänster, geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys.

Vi hanterar hela värdekedjan, från datainsamling, mätning och datalagring till analys och visualisering. 

Vår geografiska spridning över landet gör att vi är nära våra kunder. 

Genom att förädla, visualisera och paketera data, hjälper vi våra kunder att ta hållbara beslut som stödjer deras affär.
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Metria fortsätter att investera i affärsstrategin för att
behålla positionen som det ledande bolaget inom 
geografisk data och geografiska informationssystem, GIS.

Intäkterna under årets fjärde kvartal uppgick till 116,2 MSEK, 
vilket är 3,6 MSEK lägre jämfört med samma kvartal föregående 
år. Resultatet (EBITDA) uppgick under kvartalet till -4,4 MSEK 
(11,2 MSEK). Under kvartalet har omstruktureringskostnader 
uppgående till 4,9 MSEK belastat resultatet. Det lägre resultatet 
beror även på fortsatta investeringar i linje med bolagets lagda 
strategi samt lägre försäljning. Intäkterna under helåret uppgick 
till 433,2 MSEK (432,1) och resultatet (EBITDA) till -3,4 MSEK (36,7).

Vi fortsätter att genomföra vår affärsstrategi. Under 2018 
har vi investerat för att skapa förutsättningar för tillväxt och 
lönsamhet. Säljförmågan har stärkts upp genom en ny KAM- 
och marknadsorganisation. Produktledning har stärkts upp 
och bolaget investerar i att utveckla produkter och tjänster 
som ökar kundernas konkurrenskraft. Dessutom har det gjorts 
investeringar i att stärka erbjudandet till exempel genom att 
bereda bolaget för en certifiering inom ISO 9000 och ISO 27001. 
Detta tillsammans med vårt unika och breda erbjudande stärker 
bolagets utgångsläge på marknaden för geografisk data och 
geografiska informationssystem.

Metria har en nyckelroll i samhällsbyggnadsprocessen. Som ett 
bevis på detta har Metria vunnit en upphandling för att stödja 
Lantmäteriet med mätningskonsulter för förrättningsuppdrag. 
Under perioden har också affärer gjorts med bl. a. Apple, Stads-
hypotek och Telia. Marknaden för GIS och GIT tjänster är i tillväxt 
och Metrias försäljning i slutet av året var god.

Erik Oldmark, VD Metria AB

VD har ordet
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet 
uppgick till 116,2 MSEK (119,8) vilket är en minsk-
ning med 3,0 procent. Periodens omsättning 
minskar på grund av att förhållandevis färre 
projektavslut med projektavräkningar gjorts i 
december jämfört med föregående år. Affärsområdet 
Konsult & Analys har också haft en förhållandevis 
låg beläggning i perioden.
 
Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till -4,4 MSEK (11,2) vilket motsvarar en 
rörelsemarginal på -3,8 procent (9,3). Resultatet i 
kvartalet belastas med en omstruktureringskostnad 
på 4,9 MSEK. I relation till föregående år påverkas 
periodens resultat negativt av en lägre belägg-
ningsgrad inom affärsområdet Konsult & Analys. 
Periodens resultat försämras även av kostnader i 
samband med det fortsatta omställningsarbetet 
där bland annat kompetensväxling och kompetens-
förstärkning gör att Metria står bättre rustat för 
framtiden.
 
De totala rörelsekostnaderna uppgick till 125,4 
MSEK (113,2). Personalkostnaderna ökade till 64,5 
MSEK (52,2). Övriga externa kostnader minskade 
till 20,5 MSEK (22,7). Resultat före finansnetto 
(EBIT) uppgick till -9,2 MSEK (6,8). 

Ekonomisk översikt
Oktober - december 2018
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Ekonomisk översikt
Oktober - december 2018

INVESTERINGAR
Under perioden uppgick investeringarna till 3,6 
MSEK (4,6) och bestod i huvudsak av totalstationer
och GPS utrustning för Plan & Mät-verksamheten, 
servrar till Operations/Konsult & Analys samt 
inredning av kontor i Umeå och Stockholm.

KASSAFLÖDE
Totala kassaflödet under perioden uppgick till 6,6 
MSEK (13,6) där kassaflödet från den löpande 
verksamheten har bidragit med 10,2 MSEK (18,1).

Det försämrade kassaflödet beror i huvudsak på 
det negativa resultatet som i viss mån motverkas 
av förändringen av rörelsekapitalet.

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING
Likviditeten uppgick till 44,4 MSEK (67,4). 
Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av 
perioden till 106,0 MSEK (121,2) och soliditeten till 
49,6 procent (49,4). 

MEDARBETARE
Medelantalet anställda under det fjärde kvartalet 
uppgick till 306 (270). Under perioden har 13 perso-
ner anställts och 14 personer avslutat sina 
anställningar.

KASSAFLÖDE (LÖPANDE VERKSAMHET)

10,2 MSEK

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

306 st

SOLIDITET

49,6 %
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Bolagets nettoomsättning uppgick till 433,2 MSEK 
(432,1). Rörelseresultatet före avskrivningar 
(EBITDA) uppgick till -3,4 MSEK (36,7), vilket 
motsvarar en rörelsemarginal om -0,8 procent (8,5). 

Snötäcket i Sverige orsakade en lägre beläggning i 
bolagets Plan & Mät-affär under första kvartalet 
och delar av andra kvartalet. Beläggningen på 
affärsområdet Konsult & Analys har påverkats 
negativt av av långa försäljningscykler och en låg 
ingående orderstock efter det att ett antal större 
projekt avslutats i kvartal fyra föregående år. Inom 
affärsområdet Geodata minskar intäkter på 
FastighetSök, Fastighetskartor och Fastighetsin-
formation. Periodens resultat försämras även av 
kostnader i samband med det fortsatta omställ-
ningsarbetet där bland annat kompetensväxling 
och kompetensförstärkning gör att Metria står 
bättre rustat för framtiden.

De totala rörelsekostnaderna exkluderat omstruk-
tureringskostnader uppgick till 450,6 MSEK 
(408,5). Ökningen förklaras främst av ökade 
personalkostnader. Rörelseresultatet (EBIT) 
uppgick till -22,1 MSEK (19,4). Resultat efter skatt 
uppgick till -10,8 MSEK (15,0).

Ekonomisk översikt
Januari - december 2018

INVESTERINGAR
Under året uppgick investeringarna till 12,0 MSEK 
(13,0) och bestod i huvudsak av mätinstrument för 
Plan & Mät, kontorsinventarier till Umeå/Stock-
holm samt servrar och lagringsmedia.

KASSAFLÖDE
Totala kassaflödet under året uppgick till -23,0 
MSEK (5,7). Kassaflödet från den löpande verksam-
heten har belastat med -6,9 MSEK (21,6). Det 
försämrade kassaflödet är hänförligt till det 
negativa resultatet som i viss mån motverkas av 
förändringarna i rörelsekapitalet.

MEDARBETARE
Medelantalet anställda under året uppgick till 294 
(258). Under perioden har 77 personer anställts och 
50 personer har avslutat sin anställning.
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Belopp i MSEK
2018

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 116,2 119,8 433,2 432,1

Övriga rörelseintäkter - 0,2 0,3 0,2

Summa rörelsens intäkter 116,3 120,0 433,5 432,3

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -35,7 -33,5 -138,4 -133,6

Övriga externa kostnader -20,5 -22,7 -81,3 -76,6

Personalkostnader -64,5 -52,2 -217,0 -184,9

Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,6 -2,6 -10,5 -10,3

Avskrivningar av materiella tillgångar -2,1 -1,8 -8,1 -7,0

Övriga rörelsekostnader - -0,4 -0,2 -0,4

Summa rörelsens kostnader -125,4 -113,2 -455,5 -412,8

Rörelseresultat -9,2 6,8 -22,1 19,4

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0,2 0,1 0,3 0,2

Räntekostnader och liknande resultatposter - - - -0,2

Finansnetto 0,2 0,1 0,3 -

Resultat efter finansiella poster -9,0 6,9 -21,8 19,4

Bokslutsdispositioner 8,2 -0,1 8,2 -0,1

Skatt på periodens resultat 2,7 -1,5 2,7 -4,4

Periodens resultat 2,0 5,3 -10,8 15,0

Resultaträkning
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Belopp i MSEK 2018-12-31 2017-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 20,1 28,7

Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 0,6 -

Övriga immateriella anläggningstillgångar 5,6 6,8

26,4 35,6

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 13,1 10,1

Inventarier, verktyg och installationer 7,6 8,3

20,7 18,4

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 2,7 -

Andra långfristiga fordringar - 0,1

2,7 0,1

Summa anläggningstillgångar 49,8 54,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager mm

   Pågående arbete för annans räkning 19,2 14,9

Summa varulager mm 19,2 14,9

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 80,4 90,4

Övriga kortfristiga fordringar 5,3 0,9

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14,4 13,3

Summa kortfristiga fordringar 100,1 104,6

Kassa och bank 44,4 67,4

Summa omsättningstillgångar 163,7 186,9

SUMMA TILLGÅNGAR 213,4 240,9

Balansräkning 
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Belopp i MSEK 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

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

Fond för utvecklingsutgifter 0,7 0,9

Överkursfond 63,1 63,1

Balanserat resultat 32,3 21,5

Periodens resultat -10,8 15,0

Summa eget kapital 106,0 121,2

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond - 7,1

Överavskrivningar - 1,1

Summa obeskattade reserver - 8,2

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser - 0,1

Summa avsättningar - 0,1

KORTFRISTIGA SKULDER

Fakturerade, ej upparbetade intäkter 18,4 18,2

Leverantörsskulder 36,7 33,1

Övriga skulder 15,1 18,6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37,3 41,4

Summa kortfristiga skulder 107,5 111,3

Summa eget kapital och skulder 213,4 240,9

Balansräkning 
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Belopp i MSEK
2018

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -9,0 6,9 -21,8 19,4

Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet:

Avskrivningar 4,7 4,4 18,6 17,3

Avsättningar -0,1 0,8 -0,1 0,5

Reavinster/reaförluster - - - -

Betald skatt -0,2 -1,3 -4,3 −5,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -4,5 10,8 -7,6 32,0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete 14,4 10,9 -4,3 3,4

Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar -14,5 -13,9 8,8 -6,1

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 14,8 10,3 -3,8 -7,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10,2 18,1 -6,9 21,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -0,6 - -1,3 -1,3

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3,0 -4,1 -10,6 -11,7

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 0,1 0,2 0,1

Placering av övriga finansiella anläggningstillgångar 0,1 -0,5 0,1 -0,6

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3,5 -4,5 -11,6 -13,5

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utbetald utdelning - - -4,5 -2,4

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - -4,5 -2,4

Periodens kassaflöde 6,6 13,6 -23,0 5,7

Likvida medel vid periodens början 37,8 53,8 67,4 61,7

Likvida medel vid periodens slut 44,4 67,4 44,4 67,4

Kassaflödesanalys 
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Belopp i MSEK Aktiekapital Utvecklingsfond Överkursfond
Övrigt fritt

eget kapital

2017

Eget kapital vid årets ingång 20,8 - 63,1 24,9

Utdelning till aktieägare - - - -2,4

Årets resultat - - - 15,0

Omföring till Utvecklingsfond - 0,9 - -0,9

Utgående eget kapital 2017-12-31 20,8 0,9 63,1 36,6

2018

Eget kapital vid årets ingång 20,8 0,9 63,1 36,6

Utdelning till aktieägare - - - -4,5

Årets resultat - - - -10,8

Upplösning av utvecklingsfond - -0,2 - +0,2

Utgående eget kapital 2018-12-31 20,8 0,7 63,1 21,5

Förändringar i eget kapital 
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NOT 1  RISKER OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets risker har värderats av ledningen och bedömningen 
är baserad på sannolikhet och konsekvens. Identifieringen 
av riskerna har utgått från de bedömda affärsriskerna som 
finns i bolaget. Riskerna är definierade som en händelse som 
påverkar bolagets möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål 
och genomföra sina strategier. De största riskerna i Metrias 
verksamhet bedöms vara: marknadsrisker, affärsrisker, 
operativa risker samt efterlevnadsrisker. Riskerna finns 
beskrivna i årsredovisningen 2017, sid 61.

GRANSKNING
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bola-
gets revisor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

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

Enligt regeringens riktlinjer för extern rapportering i bolag med 
statligt ägande ska IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards) tillämpas. Enligt beslut av bolagets ägare 2014 kommer 
IFRS inte att tillämpas. 

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

För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten fördelas 
jämnt över avtalsperioden. 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.

Goodwill
Goodwill utvärderas årligen om indikation på nedskrivning före-
ligger, genom att förväntade framtida kassaflöden bedöms. 

Goodwill bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år för den del som 
avser verksamhetsöverlåtelserna från Lantmäteriet vid Metrias 
bildande. Övriga immateriella anläggningstillgångar skrivs av på 
5 år.

Pågående arbete
Förändringen påverkar posterna Upparbetade ej fakturerade 
intäkter och  Fakturerade ej upparbetade intäkter.

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

Värderingen av projekt till fast pris görs med budgeterade kostna-
der/intäkter som grund samt en bedömning av värdet av projekten 
på balansdagen. Värderingen av projekt till löpande räkning görs 
med nedlagd tid och omkostnader som grund i förhållande till bok-
förda intäkter. Värderingen kan resultera i antingen en tillgång eller 
en skuld.

NOT 3  STÄLLDA PANTER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER 

2018-12-31 2017-12-31

STÄLLDA PANTER

Kapitalförsäkring till förmån 
för pensionsutfästelse

- 0,1

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Hyresgaranti och
Förskottsgaranti

- -

NOT 4  AKTIEKAPITAL

2018-12-31

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

NOT 2  HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 

Det finns inga väsentliga händelser efter periodens utgång att 
rapportera.

Noter
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Belopp i MSEK
2018

okt-dec
2017

okt-dec
2018

jan-dec
2017

jan-dec

Nettoomsättning 116,2 119,8 433,2 432,1

Rörelseresultat (EBITDA) -4,4 11,2 -3,4 36,7

Rörelsemarginal, % (EBITDA) -3,8 9,3 -0,8 8,5

Rörelseresultat (EBITA) -6,5 9,0 -11,5 28,0

Rörelsemarginal, % (EBITA) -5,6 7,5 -2,7 6,5

Rörelseresultat (EBIT) -9,2 6,8 -22,1 19,3

Rörelsemarginal, % (EBIT) -7,9 5,7 -5,1 4,5

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -9,0 6,9 -21,8 19,4

Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 2,0 5,3 -10,8 15,0

Avkastning eget kapital, % 1,7 4,6 -9,5 13,0

Avkastning sysselsatt kapital, % -8,3 5,4 -18,6 15,8

Soliditet, % 49,6 49,4 49,6 49,4

Kassaflöde från löpande verksamhet 10,2 18,1 -6,9 21,6

Investeringar 3,6 4,6 12,0 13,0

Medelantal anställda* 306 270 294 258

Nettoskuld -44,4 -67,4 -44,4 -67,4

* Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden 1 920 timmar. Historisk data har omräknats.
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VISION 
Metria visualiserar verkligheten för att leva på ett hållbart 
sätt.

VERKSAMHET
Marknaden för geografisk information är under snabb utveck-
ling. Vi ser en växande efterfrågan på tjänster och system som 
kan bearbeta och analysera data och därigenom tillhandahålla 
information som kan flöda fritt mellan olika system, aktörer 
och planeringsfaser. En värdeförskjutning har skett från att 
samla in data till att kunna bearbeta, analysera och visualisera 
kundunik data. Därför utvecklar Metria standardiserade och 
skräddarsydda lösningar för att hjälpa våra kunder till en mer 
effektiv verksamhet.  

AFFÄRSMODELL
Affärsmodellen baseras på att samla in och förädla kartdata. 
Metria är ledande på den svenska GIS-marknaden, med ett 
unikt erbjudande som täcker hela värdekedjan för geografiska 
informationssystem. Affärsmodellen är uppbyggd på intäkter 
från molnbaserade lösningar, samarbetsplattformar, konsult-
tjänster, drift- och förvaltning samt plan- och mätuppdrag.

KUNDER
Metrias kunder består av bland annat myndigheter, länssty-
relser, kommuner, energibolag, nätägare, skogsbolag, banker, 
försäkringsbolag och IT-bolag. Bolaget har också försäljning 
av geografisk information och mättjänster direkt till privat-
personer.

ORGANISATION
Verksamheten består av fyra affärsområden: Geodata, Konsult 
& Analys, Plan & Mät och Operations.  Strategisk produkt-
ledning bedrivs med syfte att driva utvecklingen av bolagets 
erbjudande

Om Metria

Metria är ledande på den svenska GIS-marknaden, med ett unikt erbjudande som täcker hela 
värdekedjan för geografiska informationssystem. Det innebär att vi erbjuder GIS-lösningar som 
inkluderar mätning, analys och visualisering. Allt vi gör utgår från våra kunder och vi värdesätter 
både lokal och digital närvaro. Vår verksamhet finns därför över hela landet med över 300 med-
arbetare och vi strävar efter att ständigt vara aktuella genom att anpassa oss och använda ny 
teknik och innovationer.  Vår ambition är att etablera GIS som ett självklart verksamhetsstöd till 
en bredare marknad.
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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 fastighetsinfor-

mation 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.

       GEODATA

   PLAN & MÄT
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 geo-

grafisk information när någon till exempel vill bygga, behöver veta hur 

en ledning går i marken eller ta reda på var det finns en tomtgräns. Vi har 

bred erfarenhet av kommunal mätning, nationella infrastrukturprojekt 

och internationella karteringar. Vi utför också tjänster i planprocessen 

såsom detaljplaner, fastighetsförteckningar och fastighetsutredningar.

       KONSULT & ANALYS

       OPERATIONS

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 verksam-

het. Vi är experter på geodata, metoder och modeller och förstår hur 

olika data-set ska kombineras och analyseras för att ge svar på verk-

samhetens frågor. 

Vår fjärranalyskompetens möjliggör för våra kunder att ta fram nya 

insikter över stora geografiska områden, spåra och visualisera föränd-

ringar samt beskriva samband och konsekvenser.

Operations utvecklar, förvaltar och driftar kundunika och branschanpas-

sade IT-system som kompletterar befintliga affärssystem. Med vår sup-

port hjälper vi kunden att planlägga, installera, förvalta och uppgradera 

användandet av Metrias lösningar. 
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Mål
Metria ska vara ett lönsamt, växande och attraktivt bolag som 
leder marknaden för digitala karttjänster. Högre lönsamhet ska 
nås genom produktivitetsförbättringar och kostnadskontroll 
samt fokus på lönsamma produkter och tjänster.

Tillväxt ska uppnås genom ökat säljfokus och ökat fokus på kund-
nytta samt merförsäljning till befintliga kunder.

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

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

▶  Metria ska växa under lönsamhet.

▶  Metria ska vara etta eller tvåa i prioriterade marknader. 

▶  Metria ska ha 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.



Metria erbjuder 
helheten

Plan & Mät
> Mättjänster

>   Planarkitekttjänster

> Lantmäteri/konsulttjänster

 Konsult & Analys
> Geografiska analyser

> Fjärranalys

> Kart- och geodataproduktion

> Geodatastöd

Geodata
> Kart- och fastighetsinformation

>  MetriaMaps

> Timmerwebb

Operations 
> GIT-lösningar design/utveckling

> Livscykelhantering

> SaaS-tjänster

> Support

Geodatalager

Skapar och 
samlar

Analyserar och 
strukturerar

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

Distribuerar,
 implementerar och

 visualiserar
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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.

Rörelsemarginal Rörelseresultat (EBITDA, EBITA och EBIT)  
i procent av nettoomsättningen.

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på 
balansdagen. 

Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskad med icke 
räntebärande skulder och uppskjutna skatteskulder  
på obeskattade reserver.

Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med 
räntebärande tillgångar och likvida medel.

EBITDA Rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar 
och avskrivningar.

EBITA Rörelseresultat före räntor, skatt och avskrivning
av immateriella anläggningstillgångar.

EBIT Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

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