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ÖVERSIKT

2020 har varit ett händelserikt år för oss. Vi har
haft en positiv utveckling med ökade intäkter
och förbättrad lönsamhet.
Under den rådande pandemin har vi fokuserat
på att säkerställa våra leveranser, minska
smittspridningen och skydda vår personal. Våra
medarbetare har hanterat situationen mycket
bra och levererat alla våra kundåtaganden
enligt plan.

Digitalisering, urbanisering och klimatomställningen skapar nya förutsättningar för
oss. Ny teknik, nya arbetssätt och stora datamängder möjliggör helt nya tillämpningar.
Ett exempel är inom avancerade analyser där
Artificiell intelligens bidrar till helt nya
tillämpningar. Vi ligger långt fram inom
området och våra AI-experter använder denna
teknik för att genomföra avancerade analyser
inom flera olika områden. En tillämpning är
inom skogsindustrin där AI-analyser bidrar till
att identifiera arealer där gallringsbehov är
störst och för att hitta högriskområden för
angrepp av skadeinsekter.

Under året har vi gjort många nya affärer med
både existerande och nya kunder. Genom detta
har vi lyckats skapa tillväxt, trots den påverkan
som pandemin har haft på vår affär.

Som bolag lägger vi stor vikt på att säkerställa
att vi har de kompetenser som krävs för att
hjälpa våra kunder att skapa nytta av de
tekniska möjligheter och de nya datamängder
som digitaliseringen för med sig.

Som helhetsleverantör inom geoinformation
bidrar Metria med affärskritisk information till
både det privata näringslivet och den offentliga
sektorn. Den breda basen av kunder och exponeringen mot flertalet marknader gör vår affär
mindre sårbar. Detta ger Metria en gynnsam
position på en växande marknad.

Metrias mål är att vara ett hållbart företag. För
att uppnå detta bedrivs ett kontinuerligt arbete
med uppföljning och styrning inom klimatpåverkan, hållbara affärer och attraktiv arbetsgivare. Under 2020 har vi haft en positiv
utveckling i linje med vår målsättning.
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Under hösten genomförde vi ett besparingsprogram i syfte att förbättra lönsamheten och
skapa ett större utrymme för framtids-satsningar. Arbetet gav effekter redan i slutet av 2020,
både vad gäller effektivare arbetssätt och
minskade kostnader. Detta gör att vi går in
i 2021 med utrymme att göra fokuserade
framtidssatsningar för att möta utvecklingen
i omvärlden.

Efter detta mycket speciella år går vi nu in
i 2021 med en stärkt position som det ledande
bolaget inom geodata i Sverige. Vi har ett starkt
erbjudande som ligger i linje med våra kunders
behov och en tydlig uppgift att bidra med
affärskritisk information i deras verksamhet. Vi
är väl positionerade för att ta vara på de möjligheter som uppstår och att fortsätta växa och
öka vår effektivitet ytterligare under 2021.
Jag ser fram emot ett utvecklande år
tillsammans med våra kunder, medarbetare och
samarbetspartners.

Tf VD Metria
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2020 kännetecknades av hög aktivitet, effektivisering av verksamheten och en stabil efterfrågan från marknaden. Pandemin har haft
en begränsad påverkan på vår affär. Detta tillsammans har lett till en positiv utveckling med
ökade intäkter och ett förbättrat resultat.
Nettoomsättningen ökade med 3,9 % under
året och uppgick till 417,1 MSEK (401,4).
Resultatet (EBITDA) förbättrades med
21,5 MSEK och uppgick 17,0 MSEK (-4,5).

Under 2020 har Metrias verksamhet inom geoinformation haft en positiv utveckling. Tillväxten har varit störst inom produktområdena karttjänster och visualisering. Vår karttjänst Metria
Maps integreras i allt fler system och utbudet
av digitala kartor utvecklas kontinuerligt. Vår
nyutvecklade produkt för visualisering av geodata och verksamhetsdata, Metria GeoVis, uppvisar stark tillväxt med nya kunder inom
kommuner, myndigheter och energibolag.
Inom analysområdet har Metria under 2020
genomfört flera större projekt som bidrar till
ökad kunskap om naturvärden; digitalisering av
våtmarksinventering, nationellt kartunderlag
för den nationella strategin för en hållbar
vindkraftsutbyggnad samt ett geografiskt
underlag som visar var vildbin har sina bo- och
födoplatser.
Under året har Metria också utvecklat och
levererat flera molntjänster och appar.
Ett exempel på detta är molntjänsten Metria
Miljökoll som utvecklats för insamling,
ÅRSREDOVISNING 2020
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uppföljning, rapportering och redovisning av
miljödata. Ett annat exempel är de appar som
utvecklats för att förse skogsägare, virkesinköpare och skogliga entreprenörer med tillförlitlig information genom hela den skogliga
processen.

Under 2020 har Metria fått fortsatt förtroende
från Lantmäteriet att genomföra ytterligare ett
omfattande mätarbete i omarronderingsprojektet i Dalarna. Personal från flera kontor
har arbetat i projektet med att mäta in och
markera fastighetsgränser.
Metria har, tack vare sin höga kompetens inom
infrastrukturmätning, fått Trafikverkets förtroende att genomföra två större stomnätsprojekt längs våra järnvägar.
Metria hjälper fler än hundra kommuner med
tillförlitliga informationsunderlag genom hela
samhällsbyggnadsprocessen. Under året har vi
expanderat med nya avtal både inom
kommunala MBK* - och GIS-tjänster samt
planarkitekttjänster.
Metria expanderar även inom byggmätning och
har under året tecknat ett nationellt avtal
gällande mätkonsulttjänster med en av Sveriges
största byggkoncerner.

Under det andra kvartalet tillsatte styrelsen
Anders Hugosson som tf VD för Metria.

* MBK: Mätning, Beräkning, Kartering
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2020

2019

417,1

401,4

Rörelseresultat (EBITDA), MSEK

17,0

-4,5

Soliditet, %

45,3

51,3

Resultat

-8,0

-19,2

Rörelsemarginal, %

-1,9

-4,8
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Världen vi lever i är i ständig förändring på grund av megatrender som globalisering,
urbanisering och digitalisering. Tillgången till data ökar exponentiellt. All data måste
hanteras, analyseras och omvandlas till insikter för att vara värdefull och göra nytta.
Geoinformation* sätter förändringar i sina sammanhang och bidrar med nya insikter
som kan skapa lösningar för många av dagens och framtidens samhällsfrågor.
Genom att samla in, analysera, förädla och
visualisera geodata* skapar Metria
geoinformation som hjälper organisationer att
fatta välgrundade och hållbara beslut i
verksamhetskritiska frågor.

Bland våra kunder finns byggföretag,
kommuner, myndigheter, skogsföretag, energibolag, telekombolag, banker och försäkringsbolag. Gemensamt för dem är att de alla bidrar
till att utveckla vårt samhälle.

Vi visualiserar verkligheten för att
skapa ett hållbart samhälle.

Vi är 260 medarbetare på 21 kontor som är
specialister inom bland annat geodata, mätningsteknik, GIS*- och fjärranalys samt
IT-utveckling. Vi finns över hela landet och har
alla en och samma drivkraft: att tillsammans
med våra kunder skapa ett hållbart samhälle.

Vi hjälper våra kunder fatta
smartare, säkrare och grönare
beslut med hjälp av geodata.

Vår vardag består av att samla in, analysera och
visualisera stora mängder geodata. Vårt
erbjudande omfattar hela kedjan, från att
identifiera organisationens behov till att förädla
geodata till geoinformation som skapar insikter
för som leder till smartare, säkrare och grönare
beslut.

Mod, respekt, nyfikenhet

*
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Geodata är digital information med ett geografiskt läge.
Geoinformation är geodata som har analyserats och förädlats
GIS är en förkortning av geografiska informationssystem
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Komplexiteten i de beslut som tas i vårt samhälle ökar hela tiden i takt med digitaliseringen,
urbaniseringen och klimatomställningen.
Samtidigt skapar utvecklingen nya möjligheter
att koppla samman, kombinera och analysera
den växande mängden information och på så vis
ta fram beslutsunderlag för välgrundade
hållbara beslut.

Genom att skapa, analysera, förädla och
visualisera geografisk information hjälper
Metria företag, kommuner och myndigheter att
förstå viktiga samhällsfrågor och kunna ta
smarta välinformerade beslut.

Idag förlitar vi oss nästan enbart på digital
information för att samhället ska fungera.

ÅRSREDOVISNING 2020

En stor del av en organisations konkurrenskraft
ligger i tillgången till rätt information, med rätt
kvalitet, i rätt tid. Med en alltmer utbredd
digitalisering och ökande datamängder ökar
kraven på informationssäkerhet och datakvalitet.
Metria är en av få leverantörer som är
certifierade inom informationssäkerhet och vi
förser hundratals organisationer med kvalitetssäkrad, uppdaterad och tillgänglig geodata.

Utmaningarna inom klimat- och miljöområdet
är stora och ofta gränsöverskridande. Öppen
och lättillgänglig geografisk information är en
förutsättning för att både genomföra och följa
upp Sveriges miljömålsättningar.
Metria förser myndigheter med beslutsunderlag
för att skydda samhällskritiska värden och för
att bevara och utveckla vår natur och miljö på
ett ansvarsfullt sätt.

ÖVERSIKT

VÄRDESKAPANDE

HÅLLBARHET

RISKER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BOLAGSSTYRNING

STYRELSE & LEDNING

FINANSIELLA RAPPORTER

GRI-INDEX

Vi är på väg mot en värld där det mesta är uppkopplat – från människor till fordon och
byggnader. Samtidigt pågår storskaliga satsningar på bostäder och infrastruktur för ett
växande Sverige. Med effektiv användning av geodata i obrutna digitala processer kan
vi tillsammans bygga ett smartare samhälle.

Det digitala samhället producerar stora
mängder data. Möjligheten att samla in,
hantera och analysera stora datamängder med
den geografiska positionen som gemensam
nämnare, gör att komplexa samband som
tidigare inte varit synliga nu kan upptäckas.

Det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar
analog. Enligt Lantmäteriet finns idag en
kostnad på mellan 22 och 42 miljarder kronor
per år för att omskapa, söka eller omforma
redan befintlig information inom
samhällsbyggnadsprocessen.

Metria är experter på hela kedjan från inhämtning och kvalitetssäkring av geografisk
information till analys och strukturerad leverans
och tillämpning.

År 2029 beräknas Sveriges folkmängd ha
passerat 11 miljoner, visar beräkningar från
SCB. Enligt Boverket behöver 660 000 nya bostäder byggas fram till år 2029. För att det ska
bli verklighet krävs stora infrastruktur- och
byggsatsningar. Det ökar trycket på en effektiv
digital samhällsbyggnadsprocess.

ÅRSREDOVISNING 2020

Metria hjälper idag fler än hundra kommuner
med tillförlitliga informationsunderlag genom
hela samhällsbyggnadsprocessen. Vi ansvarar
för att skapa detaljplaner, hålla kommuners
primärkartor uppdaterade, skapa nybyggnadskartor och hjälpa till att sätta ut och mäta in
byggnationer som sker i kommunen.
Som helhetsleverantör inom geodata och
geoinformation kan vi hjälpa våra kunder att
förstå vilken information just deras organisation
behöver och hur den ska hanteras och
analyseras.

Söderköping är i en expansiv fas med
många infrastruktur- och byggprojekt.
Det ställer höga krav på samhälls-byggnadsförvaltningen då många av förändringarna innebär att nya detaljplaner
ska arbetas fram. För att upprätthålla
den kommunala servicen förstärker
Söderköping sin samhällsbyggnads-förvaltning med en planarkitekt från
Metria
Läs mer
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Idag förlitar vi oss nästan enbart på digital information för att samhället ska fungera.
En stor del av en organisations konkurrenskraft ligger i tillgången till rätt information,
med rätt kvalitet, i rätt tid. Med en alltmer utbredd digitalisering och ökande datamängder ökar kraven på informationssäkerhet och datakvalitet.
Geoinformation är grunden för beslut i många
långsiktiga samhällsfrågor. Det är ett av de
viktigaste beslutsunderlagen vid riskbedömningar för såväl militärt försvar som för
samhällsskydd och beredskap. Kartor och
geodata av god kvalitet, aktualitet och
enhetlighet är en förutsättning för att
förebygga olyckor och kriser samt för väl
genomförda krisinsatser.

Geodatarapporten 2020 visar att informationssäkerhet ligger högt på många företags,
kommuners och myndigheters agenda, men att
de har stora utmaningar inom både
tillgänglighet och kvalitet. Långt över hälften av
respondenterna uppger att de har svårt att
hitta information och/eller avgöra kvaliteten på
den. Dessa brister får konsekvenser för
organisationers förmåga att fatta väl
underbyggda beslut.
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För att tillgängliggöra information så att den blir
mer lättanvänd krävs rutiner och processer för
hämtning, kvalitetssäkring och uppdatering.
Metria är experter på hela kedjan, från
inhämtning och kvalitetssäkring av geodata till
strukturerad leverans och tillämpning.
Vi hanterar, vidareförädlar, kvalitetssäkrar och
tillgängliggör dagligen stora mängder geodata
och geoinformation till våra kunder. Våra
processer och rutiner säkerställer en behovsanpassad och tillförlitlig informationsförsörjning.

Metria har under de senaste åren tagit ett
helhetsgrepp kring informationssäkerhet och
skapat en fungerande, långsiktig process för att
erbjuda våra kunder det skydd de behöver.
2019 blev vi, som ett av få bolag i Sverige
certifierade enligt ISO 27001 (Informationssäkerhet).
Metrias tjänster anpassas alltid till den
säkerhetsnivå kunden kräver och vi erbjuder
bland annat utveckling, drift och förvaltning av
Sverige-baserade SaaS-tjänster skyddsklassade
medarbetare och lokaler kryptering och säker
kod.

Geodatarapporten 2020 visar att
geodata är centralt för beslut.
Samtidigt visar Geodatarapporten
2020 att det finns stor potential hos
svenska organisationer att öka sina
nyttoeffekter av geodata.
Läs mer
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För att uppnå riksdagens mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045 behöver
alla samhällssektorer bidra. Nationell och internationell samverkan är en nyckel till
framgång. Tillgång till aktuella data av hög kvalitet är centralt för en gemensam
beslutsgrund och för genomförande och uppföljning av insatserna.
Metria förser myndigheter som har samhällsviktiga uppdrag med relevanta beslutsunderlag
för att både skydda samhällskritiska värden och
bevara vår natur och miljö. Vi har under de
senaste åren utvecklat metoder för att med
satellitbilder, laserdata och ny teknik kartlägga
den svenska naturen.

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning
handlar om att utnyttja stora datamängder på
ett bättre sätt. Vi använder AI, automatiseringar
och tidsserieanalyser för att skapa nya
informationsmängder till en mängd olika
verksamheter. Ett exempel är inom skogsindustrin där vi med maskininlärning
identifierar områden med störst gallringsbehov
och var risken för angrepp av skadeinsekter är
mest sannolik.

På uppdrag av Naturvårdsverket har Metria
påbörjat digitaliseringen av den våtmarksinventering som genomfördes på 80-talet. I och
med digitaliseringen bevaras inventeringen och
blir tillgänglig för framtida miljö- och klimatarbeten.
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På uppdrag av Naturvårdsverket producerade
Metria Nationella Marktäckedata (NMD). NMD
är ett viktigt underlag i arbeten med biologisk
mångfald, hållbar markanvändning, ekosystemtjänster, klimatfrågor, sårbarhetsanalyser samt
inom samhällsbyggnad och samhällsplanering.
NMD var klart 2019. Vi har nu uppdraget att ta
fram metoder och system för en kontinuerlig
ajourhållning av dessa data.

Sverige har cirka 3 000 pollinerande
insektsarter. Bland vildbin, som är den
allra viktigaste gruppen pollinatörer,
löper en tredjedel av arterna risk att dö
ut. Metria har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att ta fram ett geografiskt
underlag som tydligt illustrerar var
vildbin kan ha sina bo- och födosökarplatser och hur de kan röra sig i landskapet men också var de är förhindrade
från att röra sig.
Läs mer

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har
tagit fram en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med strategin är att
bidra till energiomställningen genom att skapa
förutsättningar för att den framtida
utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart
sätt. Det är viktigt att utbyggnaden av vindkraft
fördelas på ett lämpligt sätt över landet, bland
annat utifrån ett elförsörjningsperspektiv och
med hänsyn till andra markanvändningsintressen. Metria har genomfört en omfattande
nationell geografisk analys som påvisar konfliktsituationen mellan vindkraft och andra markanvändningsintressen. Analysen är en viktig del
av strategin.
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Som helhetsleverantör av geoinformation bidrar Metria med affärskritisk information
till kunder inom vitt skilda segment. Korrekt information är en viktig förutsättning för
att verksamheterna ska kunna fatta välgrundade beslut.
Metrias breda erbjudande gör att vi kan verka
i hela kedjan, från att identifiera våra kunders
behov av geodata till att omvandla data till
insikter som leder till smartare, säkrare och
grönare beslut.
Med konceptet Intelligent geodatastyrning
erbjuder Metria en helhetslösning för
kundernas geodatahantering med målet att,
baserat på kundens unika behov, säkerställa
maximal nytta och effekt av geoinformation
i verksamheten.

Vi analyserar våra kunders behov och kartlägger
vilken geodata som behövs för att skapa önskat
värde. Därefter tar vi fram den data som matchar kundens behov. Normalt är det en kombination av öppna geodata, kommersiellt tillgänglig
geodata, våra egenproducerade analysskikt
samt kundens verksamhetsdata. Vi hjälper
också våra kunder att skapa helt ny information
genom till exempel inmätning i fält eller laserskanning med drönare eller flygplan.
Nästa steg är att analysera, förädla och
kombinera olika geodatamängder för att skapa
geoinformation.
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Grunden för tillförlitliga beslut är en informationsförsörjning som kontinuerligt säkerställer
uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad
information. Det innebär att samla in, skapa,
hantera, analysera och tillgängliggöra geodata
på ett strukturerat sätt, vare sig det handlar om
information om verksamheten eller information
om omvärlden.
Med vår hjälp av effektiva processer och arbetssätt för inhämtning, kvalitetssäkring, lagring och
leverans av geodata och fastighetsinformation
utvecklar vi en tillförlitlig informationsförsörjning för våra kunder.

Organisationers behov förändras ständigt i takt
med växande mängder information och ökande
datadriven kunskap. Därför är intelligent
geodatastyrning en cyklisk process som
kontinuerligt utvecklas. Långsiktighet och
kostnadseffektivitet gör oss till en strategisk
samarbetspartner över tid.
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Metrias målbild är att vara ett hållbart och ansvarsfullt företag där hållbarhetsarbetet
är en väl integrerad och prioriterad komponent i verksamheten. För att uppnå detta
bedrivs kontinuerligt arbete med uppföljning och styrning inom följande fokusområden:
klimatpåverkan, hållbara affärer och attraktiv arbetsgivare.

FN och världens ledare har förbundit sig till 17
mål och 169 delmål för att hantera de mest
brådskande sociala, ekonomiska och
miljömässiga utmaningarna fram till 2030.
FN:s Globala mål går in i varandra och Metrias
verksamhet har en direkt eller indirekt
påverkan på samtliga mål. Metria har valt att
fokusera på 11 av de 17 uppsatta målen, då
dessa har stor bäring på bolagets verksamhet.
Metrias expertis, kunskap och lösningar bidrar
till att bolagets kunder kan ta välgrundade
beslut för att bygga ett hållbart samhälle.
Bolagets affär bidrar till målen: 2, 6, 7, 9, 11, 13,
14, 15 och 16 och arbetet med attraktiv
arbetsgivare bidrar till målen 3 och 4.

Hållbarhetsarbetet inom Metria styrs av
bolagets miljöledningssystem, uppförandekod
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och arbetsmiljöpolicy. I Metrias uppförandekod
formuleras företagets hållbarhetspolicy, som
bryts ner i rutiner, riktlinjer, mätbara mål som
delegeras ut i hela organisationen. Bolaget är
certifierat inom ISO 14001 - miljö, ISO 9001 kvalitet samt ISO 27001 - informationssäkerhet.
Metria stödjer FN-initiativet Global Compact
och tar därmed ställning i frågor som rör
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och
korruption. Metria följer också FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter och OECD:s principer
och normer för globala företag.

Hållbarhetsrapporten är upprättad enligt
Årsredovisningslagen kapitel 6 §11 och följer
Global Reporting Initiative (GRI) rapporteringsstandardnivå core.

-

Minska Metrias negativa klimatpåverkan
Öka Metrias positiva klimatpåverkan

-

Hållbar upphandling
Kvalitet i leveranser
Antikorruption

För mer information om denna redovisning
eller olika aspekter av Metrias
hållbarhetsarbete vänligen kontakta:
Tove Arnflo, Hållbarhetsansvarig Metria
tove.arnflo@metria.se
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För att definiera det mest väsentliga
hållbarhetsfrågorna för Metria används
resultat från intressentdialoger samt
analyser av strategiska frågor och
drivkrafter i samhället. De viktigaste
intressentgrupperna är: Styrelse, kunder
och anställda. Se prioriterade områdena
från respektive intressent i tabellen till
höger.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Intressent

Prioriterat område

Styrelse

Innovativa produkter och tjänster
Kvalitet i leveranser
Stabil och hållbar ekonomi

Kunder

Miljöpåverkan transporter
Kvalitet i leveranser
Mångfald

Anställda

Attraktiv arbetsgivare
Innovativa produkter och tjänster
Kvalitet i leveranser

Metria har väl fungerande rutiner för risk- och avvikelsehantering samt en visselblåsarfunktion. I
hållbarhetsarbetet har ett antal risker identifierats och ett antal åtgärder vidtagits för att förebygga
dessa. Se sammanfattning i tabell nedan
Typ av risk
Extern

Proaktiva åtgärder
Lagstiftning och myndighetsbeslut

Lagbevakning och miljöcertifiering
Årlig hållbarhetsutbildning för alla anställda

Operativa
risker

Kompetensförsörjning och
personalomsättning

Ett proaktivt arbete för att öka
medarbetarnöjdheten

Korruption

Årlig hållbarhetsutbildning för alla anställda
Visselblåsarfunktion

Mänskliga rättigheter & arbetsrätt
i leverantörskedjan
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Uppförandekod för leverantörer och Screening

BOLAGSSTYRNING

STYRELSE & LEDNING

FINANSIELLA RAPPORTER

GRI-INDEX

ÖVERSIKT

VÄRDESKAPANDE

HÅLLBARHET

Stora delar av Metrias erbjudande har en positiv
miljöpåverkan och bidrar till en hållbar
utveckling av samhället. Bolagets affär kan därför
kopplas till de globala målen 2, 6, 7, 9, 11, 13, 14,
15 och 16.
Ett av områdena där Metria bidrar till målen är
inom biologisk mångfald. Tillgång till aktuella
data av hög kvalitet är centralt för en gemensam
beslutsgrund och för genomförande och
uppföljning av de globala målen. Metria skapar
och förser myndigheter och bolag med samhällsviktiga uppdrag med en mängd olika nationella
nationell geodata som beskriver vår natur och
miljö. Dessa används bland annat för att bevara,

Övrigt
17%
Energi kunder
7%

RISKER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande
av ekosystem, skydda den biologiska mångfalden
och naturliga livsmiljöer och bevara kust – och
havsområden. Bolagets målbild är att öka
andelen intäkter från produkter och tjänster med
positiv miljö-påverkan. Detta följs upp och
redovisas genom en modell baserad på en
kategorisering kopplade till de globala målen.
Under 2020 var andelen intäkter med positiv
miljöpåverkan 34%, vilket är en ökning från 2019
som var 32%. Målsättningen för 2021 är att öka
denna andel till 35%. Nedanstående diagram
visar hur dessa fördelas och kopplas till de
globala målen.

Hållbart nyttjande
av naturresurser
och ekosystem
24%
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STYRELSE & LEDNING

Biologisk
mångfald
31%

FINANSIELLA RAPPORTER

GRI-INDEX

Metrias miljöarbete syftar till att använda
ändliga resurser på ett ansvarsfullt sätt med
försiktighet och ständigt arbeta för att reducera
företagets miljöbelastning.
Metrias negativa miljöpåverkan uttryckt som ton
koldioxid ekvivalenter är 405 tCO2e (en minskning med 11% under året jämfört med år 2019).
76 % av utsläppen sker från bilar, 3 % från flyg
och resterande är utsläpp från lokaler genom
uppvärmning och elförbrukning.
Givet ett år som präglats av en pandemi har
tjänsteresor minskat markant (-86%). Detta har
resulterat i att bolaget överträffar miljömålet om
att minska gramCO2 /intäktskrona från tjänsteresor.
Under året satte bolaget upp nya regler kring
rapportering av farligt avfall. Detta för att ha en
tydlig hantering och rapporteringsplan vid
hantering av avfall som är brandfarligt, frätande
eller giftigt för människor.
Ett område som Metria kommer att fokusera på
framåt är grönare bränslemix. Detta är en stor
utmaning givet geografisk täckning och
teknikutveckling.

Alternativ
energikällor
6%

Hållbart
byggande
15%

BOLAGSSTYRNING

264
252

Scope
1
64

Scope
2

44,9
77

Scope
3

156

0

100
2020

200

300

2019

Scope 1: Utsläpp från egenägda eller leasade fordon, baserad på
faktisk drivmedels-förbrukning.
Scope 2: Förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla,
marknadsbaserad metod.
Scope 3: Utsläpp från inköp av varor och tjänster såsom flyg och
hotelnätter. Utsläpp flygresor baserade på faktiska flygkilometer
och emissionsdata från BEIS 2019 resp. 2020.
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För Metria innebär hållbart arbete att arbeta
utifrån tesen att efterlämna ett väl fungerande
företag och verksamhet till kommande generationer. För att uppnå detta arbetar Metria med
att bygga motståndskraftig infrastruktur, verka
för en inkluderande
och hållbar industrialisering samt att främja
innovation. Detta
arbete är även koppat
till det globala målet
nummer 9.

Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för
långsiktig hållbar verksamhet och stabilitet. På
Metria handlar det om att om att verksamheten
på sikt ska gå med vinst så att den kan växa och
ge ett ökat värde. Det innebär även att att
Metria gör hållbara affärer med avseende på
affärsetik, kundnöjdhet och vårt utbud av
produkter och tjänster.
Social hållbarhet omfattar en ansvarsfull
personalpolitik, etiska policys kring t.ex. upphandling och underentreprenader samt ett
ansvar kring arbetarskyddsfrågor och hälsa.
Miljömässig hållbarhet innefattar t.ex. att
företaget har miljöpolicy och miljömål samt att
personalen är medvetna om dessa och att
företaget strävar efter att minimera miljöbelastningen.
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Metrias uppförandekod formulerar företagets
affärsetiska policy. Metria har noll-tolerans
i frågor som bryter mot dessa affärsetiska
normer. Anställda uppmuntras att rapportera
brott mot denna policy. I första hand i dialog
med sin chef eller andra chefer inom Metria.
Det finns även möjligheten att rapportera
anonymt via Metrias visselblåsarfunktion.
Under 2020 har inga fall av korruption
rapporterats.

Att hålla en hög kvalitet i leveransen av våra
produkter och tjänster och därmed göra våra
kunder nöjda är en viktig hållbarhetsfråga.
Metria har ett etablerat ISO 9001 certifierat
kvalitetsledningssystem. Målet för kundupplevd
leveranskvalitet vid större projekt under 2020
sattes till 80%.
Utfallet
överträffade
målet och
uppkom till 86%.

BOLAGSSTYRNING

STYRELSE & LEDNING

FINANSIELLA RAPPORTER

Hållbarhet i leverantörskedjan är prioriterat för
Metria. I Metrias uppförandekod för
leverantörer definieras vår förväntan att
leverantörer respekterar mänskliga rättigheter,
erbjuder en säker och hälsosam arbetsplats,
minimerar sin negativa klimatpåverkan och
säkerställer en etisk affärpraxis. Metrias mål för
2020 var att samtliga leverantörer med ett
årligt kontraktsvärde på 500 KSEK eller mer
skulle signerat Uppförandekoden. Utallet
understeg målet och uppkom till 79% (34 av 43
bolag).

Direkt tillskapat ekonomiskt värde

Intressenter

Fördelat ekonomiskt värde
Intäkter

Kunder

Fördelat ekonomiskt värde
Rörelsekostnader
Löner och ersättningar till anställda
inklusive sociala avgifter

GRI-INDEX

Metria gör dessutom en riskbaserad leverantörsbedömning för ett urval leverantörer där
hållbarhetsrisker har identifierats. Dessa leverantörer utvärderas med avseende på mänskliga rättigheter och arbetsrätt, hantering av
konfliktmetaller, miljöpåverkan och affärsetik.
Under 2020 valdes 28 leverantörer ut och blev
ombedda att svara på självbeskattningsenkäten.
17 av dessa 28 svarade, vilket resulterar i att
61% av dessa leverantörer utvärderats. Målet
för 2021 är att samtliga leverantörer i
riskgrupperna ska vara utvärderade.

2020

2019

2018

2017

419,5

409,2

433,5

432,3

Leverantörer

-194,3

-204,8

-219,9

-210,2

Medarbetare

-207,3

-208,8

-217,0

-184,9

Utdelning

Ägare

0,0

0,0

-4,5

-2,4

Betalningar till offentliga sektorn

Staten

-0,1

4,7

2,7

-4,4

17,8

0,3

-5,2

30,4

Levererat ekonomiskt värde
Kvar i företaget *

* Mellanskillnaden av Kvar i företaget och Årets resultat består till största del i av- och nedskrivningar.
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Metria har under året fortsatt med strategin att
vara en attraktiv arbetsgivare. Metria verkar på
en marknad där det råder stor konkurrens om
kompetens, därför är det högt prioriterat att
säkerställa kompetensförsörjningen. Fokus att
attrahera, utveckla och behålla kvalificerade
medarbetare ligger i linje med arbetet att öka
synligheten samt skapa tydlighet i bolagets
identitet. Attraktiv arbetsgivare innefattar att
skydda arbetstagarnas rättigheter och främja
en trygg och säker arbetsmiljö för alla
arbetstagare. Mål 3 i de globala målen
beskriver vikten av att
främja välbefinnande för
alla i alla åldrar. Metria
strävar mot att
säkerställa hälsosamma
liv med balans mellan
arbete och fritid.
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Kvinnor

12

GRI-INDEX

Män

Totalt

Medarbetarstatistik

2020

2019

2020

2019

2020

2019

8

Medeltal anställda

93

108

170

181

262

289

6

Antal anställda 31/12

89

98

164

175

253

273

4

Varav tillsvidare

89

98

164

175

253

273

2

Varav visstid

0

0

0

0

0

0

0

Varav heltid

79

86

162

171

241

257

Varav deltid

10

12

2

4

12

16

10

11

-3

-2

-5

-4
-6
2021

2020

2019

25

Resultatet påvisar en stabilisering av
personalomsättningen som uppgår till 16,8%.
Medarbetarnöjdheten (eNPS) har ökat något till
ett värde på -3 jämfört med föregående
mätning (-5). Målsättningen 2021 med en
personalomsättning på ≤10% innebär ett stort
fokus på att förstärka personalstyrkan, genom
möjligheter till kompetensutveckling,
innovation och kundnytta. Arbetet med att bli
en attraktiv arbetsgivare innebär också att
stärka Metrias varumärke. Den långsiktiga
målsättningen för personalomsättning och
medarbetarnöjdhet är att ligga i nivå med eller
bättre än marknaden.
Målen fram till 2021 är ett eNPS på +11 och en
personalomsättning på ≤ 10%.
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20

22

15

17

10

10
5
0
2021

2020

2019

Personalomsättning

Under 30 år

20-50 år

Över 50 år

Kvinnor

Män

Totalt

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019

2020 2019

Antal som börjat

3

4

21

28

3

7

4

11

20

24

24

35

Antal som slutat

5

7

32

40

12

23

14

30

30

33

44

63

Personalomsättning i %

1,9

2,4

12,2 13,8

4,6

8,0

5,3 10,4

11,5 11,4

16,8 21,8
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Utfall 2020

Mål 2020

Mål 2021

71%

80%

100%

Minska CO2-utsläpp från resor. Nyckeltalet uttryckt som gram
CO2/intäktskorna. ¹

0,57

0,95

0,95

Öka andelen intäkter med positiv klimatpåverkan ¹

34%

35%

35%

7,0%

7,0%

10,0%

Andel leverantörer, med ett årligt kontraktsvärde på minst
500 KSEK eller mer, som signerat Metrias uppförandekod.

79%

100%

100%

Andel riskbedömda leverantörer som utvärderats utifrån ett
hållbarhetsperspektiv

61%

65%

100%

Inga rapporterade fall av korruption

Noll

Noll

Noll

Kundkvalitetsvärde (kundupplevd leveranskvalitet i
störreprojekt) omdefinierat mål i samband med ISO 9001
certifiering (tidigare 90%)

86%

80%

80%

-3

8

11

16,8%

10,0%

10,0%
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Styrning
Alla medarbetare gör årligen en hållbarhetsutbildning ²
Klimat

Stabil och hållbar ekonomi
Lönsamhet, EBITDA %
Hållbara affärer

Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarindex (NPS) ¹
Personalomsättning¹

1) Måltal är satta för år 2021. För 2020 är ambitionen att förbättra mätetalen i den takt som är nödvändig för att nå uppsatt
slutmål 2021.
2) Hållbarhetsutbildningen infördes inte som e-learning förrän under andra halvan av 2019. Detta har försenat utrullningen i
organisationen.
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Visionen lägger
grunden för
hållbarhetsarbetet
och förtydligar av
att Metria är
certifierat enligt
ISO 14001:2015
miljöstandard.
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Metria arbetar aktivt med riskhantering inom hela bolaget. Genom att arbeta kontinuerligt
med riskhantering skapar vi förutsättningar för att risker identifieras i god tid så att
nödvändiga åtgärder kan vidtas och en god intern styrning och kontroll kan säkerställas.
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 årligen.
Indelning av riskerna har gjorts i fyra riskområden; Marknadsrisker, Affärsrisker, Operativa
risker och Efterlevnadsrisker.

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,
ÅRSREDOVISNING 2020

omvärldsförändringar och att bolagets produkter och tjänster uppfyller kundernas krav
och behov.
Covid-19 har hittills haft en begränsad påverkan
på bolagets verksamhet, men det kan inte
uteslutas att externa intäkter kan komma att
påverkas negativt om situationen försämras
eller blir långvarig. Bolaget har en bred bas av
kunder inom flertalet marknader. Detta gör
affären mindre sårbar för ändrade
förutsättningar hos enskilda kunder eller för
marknadsförändringar.
Offentlig sektor i Sverige tillgängliggör allt fler
datamängder avgiftsfritt som öppna data. Detta
kan innebära en risk för förlorade intäkter av
data som vi återförsäljer. Mer öppna data
innebär samtidigt större möjligheter att
tillhandahålla mer förädlad information och
tjänster och på så vis leverera ökat kundvärde
och nå nya marknader.

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. Metria är
helhetsleverantör inom geoinformation, vilket
innebär att bolagets erbjudande täcker
insamling, analys, förädling, visualisering och

distribution av data. Ny teknik, nya arbetssätt
och stora datamängder möjliggör helt nya
tillämpningar men också utmaningar att hänga
med i den höga innovationstakten.
För att kunna leverera moderna IT-lösningar
och tjänster i framkant och leva upp till
kundernas förväntningar är bolaget beroende
av att kunna attrahera, utveckla och behålla
kvalificerade medarbetare. Arbetet med att
säkerställa kompetensförsörjning är därför högt
prioriterat och Metria arbetar strategiskt både
med kort- och långsiktig kompetensförsörjning.
Metrias arbete med jämställdhet, mångfald och
likabehandling är en del i arbetet med att
hantera riskerna kopplat till kompetensförsörjning vilket också bidrar till att öka
mångfalden i branschen.

Operativa risker utgörs av interna faktorer eller
händelser som kan påverka förutsättningarna
för att nå Metrias mål.
IT-säkerhet blir allt mer affärskritiskt, behovet
av att skydda och hantera data säkert är stort.
Metria har under de senaste åren tagit ett
helhetsgrepp kring informationssäkerhet och
bedriver ett systematiskt informationssäkerhetsarbete enligt ISO 27001. Det genomförs
kontinuerligt riskanalyser på detaljerad nivå av
bolagets organisation och IT-lösningar. Metria
är certifierade enligt ISO 27001.

Metrias kundprojekt kan innebära en risk
avseende förmågan att driva projekten
ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt
tidsplan. Risken begränsas och hanteras genom
Metrias gemensamma projekt- och
förvaltningsmodell. Detta innebär ett
systematiskt arbetssätt som säkerställer hög
kvalitet i leverans av produkter och tjänster till
kund. Metria är certifierade enligt ISO 9001.

Efterlevnadsrisker innebär risken att inte
efterleva de befintliga juridiska krav som ställs i
lagar, förordningar, avtal och riktlinjer.
Bolaget bedriver en kontinuerlig kontroll som
syftar till att efterleva de lagar och regelverk
som finns samt har en konfidentiell visselblåsarhantering, som gör det möjligt för medarbetare,
kunder, leverantörer, chefer och andra
intressenter att anmäla misstänkta
överträdelser.
Metria har även ett omfattande program med
policyer och riktlinjer som syftar till efterlevnad
av tillämpliga lagar gällande bl.a konkurrens,
arbete mot korruption och dataskydd samt
efterlevnad av uppförandekoden. Pågående och
potentiella miljörisker övervakas regelbundet i
verksamheten, och ett flertal nyckeltal som
mäter resurs- och energianvändning för att
minimera kostnaderna och påverkan på miljön
har tagits fram och övervakas fortlöpande.
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Styrelsen och verkställande direktören för Metria AB avger härmed årsredovisning
för verksamhetsåret 2020.
Styrelsen och verkställande direktören för
Metria AB, med säte i Gävle och organisationsnummer 556799-2242, får härmed avge
årsredovisning för verksamhetsåret 2020.
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.

Metria är ett statligt helägt bolag. Bolaget
bildades i maj 2011 då riksdagen fattade beslut
om att bolagisera den dåvarande division
Metria inom den statliga myndigheten
Lantmäteriet. Metria är i huvudsak verksamt på
den svenska marknaden och finns representerat
på ett drygt 20-tal orter från Helsingborg i söder
till Kiruna i norr. Metria har ca 5 000 aktiva
kunder inom stat, kommun och det privata
näringslivet samt en viss försäljning till
privatpersoner.

Metrias ekonomiska mål är definierat av ägaren
och utgörs av tre mål:
kapitalstruktur > 30 % soliditet
lönsamhet > 10 % EBITDA-marginal
utdelning > 30 % av årets resultat
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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 samt
drifts- och förvaltningsintäkter. Bolagets kunder
finns främst inom segmenten kommun, energi,
natur och miljö, skog, telekom, bygg och bostad
samt bank och försäkring. 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.

2020 kännetecknades av hög aktivitet, effektivisering av verksamheten och en stabil efterfrågan från marknaden. Pandemin har haft en
begränsad påverkan på vår affär. Detta tillsammans har lett till en positiv utveckling med
ökade intäkter och ett förbättrat resultat.
Åtgärderna för att effektivisera verksamheten
har resulterat i att vi under året genomfört ett
kostnadsbesparingsprogram. Besparingsåtgärderna började ge effekt redan under det
fjärde och sista kvartalet under året. Året

belastas med omställningskostnader om
14,0 MSEK.

Nettoomsättningen för helåret uppgick till
417,1 MSEK (401,4) vilket är en ökning med
3,9 %. Nettoökningen är hänförlig till samtliga
affärsområden. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) förbättrades med 21,5 MSEK
och uppgick till 17,0 MSEK (-4,5) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 % (-1,1).
De totala rörelsekostnaderna uppgick till
427,6 MSEK (433,3), varav personalkostnaderna
till 207,3 MSEK (208,8) och övriga externa kostnader till 70,1 MSEK (75,8). Resultat före finansnetto (EBIT) uppgick till -8,1 MSEK (-24,1).
Kostnadsminskningen förklaras främst av
minskade personalkostnader och konsultkostnader. Resultat efter skatt uppgick
till -8,0 MSEK (-19,2).

Likviditet och finansiella placeringar uppgick till
53,4 MSEK (32,0). Bolaget har en kontokredit
om 20 MSEK, vilken på balansdagen är
outnyttjad. Bolagets egna kapital uppgick vid
utgången av året till 78,8 MSEK (86,8) och
soliditeten till 45,3 % (51,3).

Under året uppgick investeringarna till
4,4 MSEK (13,3) och bestod i huvudsak av mätinstrument samt IT-utrustning.

Totala kassaflödet under perioden uppgick till
21,4 MSEK (-12,4). Kassaflödet från den löpande
verksamheten har bidragit med 25,7 MSEK
(-0,8). Det förbättrade kassaflödet beror
i huvudsak på resultatförbättringen.

Medelantalet heltidsanställda minskade under
året till 262 (289). Minskningen beror till största
del på neddragningar som gjorts inom verksamheten i syfte att effektivisera verksamheten.
Tillsammans besitter våra medarbetare stor
kompetens och lång erfarenhet inom en rad
områden, bl.a. geodata, GIS, fjärranalys, IT,
mätteknik och samhällsbyggnad. Vår breda
kompetensbas gör att vi kan erbjuda våra
kunder helhetslösningar inom GIS och geodata.
Arbetet med att stärka och utveckla våra
medarbetare är ständigt pågående och av stor
vikt, då det skapar ambassadörer som kommer
vara en bidragande faktor i att skapa än bättre
leveranser och kundupplevelser. Arbetet med
att vara en attraktiv arbetsgivare innefattar
många områden, men grunden ligger i att skapa
en tydlig plattform i form av identitet, värdegrund och varumärke nära sammankopplat med
Metrias långsiktiga vision, affärsidé och målsättning. Utöver detta arbetar vi långsiktigt med att
skapa möjligheter till karriär och kompetensutveckling, kompetenta ledare och stimulerande arbetsuppgifter.
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Sjuktalet för år 2020 är 2,44 % (2,71) vilket är en
minskning jämfört med föregående år. Bolaget
har en åldersstruktur där 56 % av medarbetarna
är över 40 år och medelåldern är 43,3 år.
Personalkostnader
Metria är personalintensivt och personalkostnaderna står för ca 48 % av de totala rörelsekostnaderna. 1 % högre lönenivå motsvarar på
årsbasis ca 2,07 MSEK i ökade personalkostnader.
Påverkan av räntenivå
Metria har inga räntebärande skulder varför en
ränteförändring i nuläget inte har någon nämnvärd påverkan på bolagets kostnader.

Metria är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015.
Det fortsatta arbetet under 2020 har varit
inriktat på att stärka och utveckla miljöledningssystemet. 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 11–16.
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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. En riskuppdatering genomförs årsvis
i samband med uppdateringen av affärsplanen.
Bolaget integrerar riskhanteringen i verksamhetsstyrningen genom en aktivitetsbaserad
riskhantering där ledningen fokuserar på och
löpande följer upp eventuella avvikelser från
plan. Indelning av riskerna har gjorts i fyra riskområden; Marknadsrisker, Affärsrisker, Operativa risker och Efterlevnadsrisker.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i MSEK:

För mer information om risker se avsnitt
Riskanalys och styrning på sidan 17.

Metria AB:s årsstämma äger rum den 28 april
2021 och kommer pga rådande pandemi ske
digitalt. Årsredovisning och övriga finansiella
rapporter finns tillgängliga på Metrias webbplats www.metria.se.

Metrias krishantering har under året fokuserat
på att säkerställa leverans i bolagets samtliga
affärer samt även på att minska smittspridningen och uppfylla bolagets arbetsmiljöansvar.
Den del av personalen som kunnat bedriva
arbetet hemifrån har fått möjlighet till detta
genom att Metria har bidragit till ergonomiskt
hemmakontor.
Pandemin har under år 2020 visat sig ha en
begränsad påverkan på vår affär.

Överkursfond
Övrigt fritt eget kapital

63,1
3,0

Årets förlust

-8,0

Totalt

58,0

Styrelsen föreslår att till förfogande stående
vinstmedel om 58,0 MSEK i sin helhet överförs
i ny räkning.

Årsstämma
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Delårsrapport Q1 2021
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Delårsrapport Q2 2021
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Delårsrapport Q3 2021

2021-10-31
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Metria AB är ett svenskt aktiebolag med
säte i Gävle kommun. I Metrias bolagsordning beskrivs föremålet för bolagets
verksamhet att tillhandahålla tjänster och
produkter inom områdena geografisk
information, fastighetsinformation och
geografisk informationsteknik samt att
driva därmed förenlig verksamhet.
Samtliga aktier i Metira ägs av svenska staten.
Näringsdepartementet företräder svenska
statens aktier på Metrias årsstämma och nominerar därmed styrelseledamöter i Metria.
Bolaget har inte något uppdrag från regering
eller riksdag att tillgodose särskilda samhällsintressen, utan verkar helt på den kommersiella
marknaden.
Metrias bolagsstyrning regleras utifrån externa
ramverk som aktiebolagslagen och övrig
tillämplig svensk lagstiftning, Statens ägarpolicy
och principer för bolag med statligt ägande
(”Statens ägarpolicy”) samt Svensk kod för
bolagsstyrning (”Koden”).
I Statens ägarpolicy redogör regeringen för sin
inställning i viktiga principfrågor avseende
bolagsstyrningen av samtliga statliga ägda
bolag. Bland annat har beslutats att alla statliga
majoritetsägda bolag ska tillämpa koden för
bolagsstyrning. Koden tillämpas enligt principen
”följ eller förklara” vilket innebär att avvikelser
från Koden är tillåtna men måste förklaras. Den
regleras även genom anvisningen att statliga
företag ska vara ledande inom hållbarhet. Det
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ska uppnås genom att balansera och förena en
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling. Ägarpolicyn styr också Metrias
arbete genom dess principer för extern
rapportering och för anställningsvillkor för
ledande befattningshavare.
Se vidare Statens ägarpolicy på
www.regeringen.se
Enligt Statens ägarpolicy ersätts kodregeln som
berör val av styrelseledamöter och revisor
genom en av stämman utsedd valberedning av
en särskild nomineringsprocess som gäller för
statligt helägda företag. Det främsta skälet för
avvikelsen mot Koden är att Metria endast har
en ägare medan Koden främst riktar sig till
noterade företag med spritt ägande.
Statens ägarpolicy avviker också beträffande
redovisning av styrelseledamöters oberoende i
förhållande till större aktieägare. Statens ägarpolicy anger att den relevanta bestämmelsen i
Koden i huvudsak syftar till att skydda minoritetsägare i bolag med spritt ägande. I statligt
helägda bolag saknas därför skäl att redovisa
sådant oberoende.
Ytterligare en avvikelse i förhållande till Koden
gäller publicering av information om aktieägares initiativrätt. Då syftet med regeln är att
aktieägare ska få möjlighet att förbereda sig i
god tid inför årsstämman och få ett ärende
upptaget i kallelsen saknas skäl att i statligt
helägda bolag följa denna kodregel.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande
organ, där aktieägarens inflytande utövas. De
ärenden som ska behandlas på bolagsstämman
regleras av aktiebolagslagen.
Årsstämma ska enligt aktiebolagslagen hållas
årligen. Enligt Statens ägarpolicy ska årsstämman hållas senast den 30 april. Riksdagens ledamöter har rätt att delta vid stämman. Därtill ska
allmänheten erbjudas möjlighet att delta vid
stämman.
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.
Stämmans beslut fattas med enkel majoritet av
de angivna rösterna. Vid beslut om ändring av
bolagsordningen krävs dock kvalificerad
majoritet.
Metrias årsstämma 2020 hölls den 29 april. Vid
årsstämman beslutades följande:
Att ingen utdelning utgår för
räkenskapsåret.

Att till styrelseledamöter genom omval välja
Eva Gidlöf, Katarina Burton, Pia Gideon,
Michael Thorén, Karl Wistrand och Peter
Uddfors. Det beslutades att välja Eva Gidlöf
till styrelsens ordförande.
Att arvode ska utgå till styrelsens ordförande med 200 000 kronor och till övriga
styrelseledamöter med 100 000 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 arbetstagarrepresentant.
Att välja Ernst & Young AB till revisor intill
utgången av årsstämman 2021 med
auktoriserade revisorn Jennifer Rock-Baley
som huvudansvarig.
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 Näringsdepartementet.
Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av
lägst sex och högst åtta ledamöter, utan
suppleanter. Dessutom har arbetstagarorganisationerna, enligt svensk lag, rätt att utse
ordinarie ledamöter med suppleanter. Metrias
chefsjurist är styrelsens sekreterare. Verkställande direktören ingår inte i styrelsen, men
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är föredragande vid styrelsens sammanträden.
Ingen av styrelseledamöterna ingår i företagsledningen. Beträffande upplysning avseende
tillsättning och entledigande av styrelseledamöter hänvisas till reglering genom Statens
ägarpolicy.
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.
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 att dessa mål integreras
i bolagets affärsstrategi samt att hållbarhetsarbetet rapporteras i enlighet med
den internationella rapporteringsstandarden GRI (Global Reporting Initiativ).
Säkerställa att bolagets informationsgivning
präglas av öppenhet samt är korrekt,
relevant och tillförlitlig.
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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.
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 2020 hölls
tolv styrelsemöten, varav ett strategimöte i juni.
Styrelseledamöternas närvaro på mötena
framgår av tabellen Närvaro styrelse. Styrelsearbetet har under 2020 behandlat frågor om
organisationsförändring och omställningsprocess, resultatet av genomförd medarbetarundersökning samt riskhantering. Styrelsen har
kontinuerligt följt arbetet med att förbättra
bolagets processer samt utvecklingen inom
områdena personal, försäljning och intern
kontroll.
Metrias styrelse består av sex stämmovalda
ledamöter samt två ordinarie arbetstagar-
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representanter med två suppleanter. På sid 23
redovisas varje styrelseledamot mer i detalj.
Årsstämman 2020 valde sex ledamöter varav
tre män och tre kvinnor. Arbetstagarrepresentanterna har under 2020 varit två män.
Metrias styrelse har revisionsutskott och
ersättningsutskott. Utskotten bereder frågor
inför styrelsens möten. Riktlinjer för utskottens
arbete finns i respektive utskotts instruktion.
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 2020 har revisionsutskottet behandlat
frågor rörande intern kontroll, målsättning för
hållbarhetsarbete, utdelning, budget samt revisionsupphandling.
Revisionsutskottet består av ledamöterna: Pia
Gideon (ordförande) och Katarina Burton.
Utskottet har under 2020 haft sex möten.
Bolagets revisorer har deltagit vid tre av dessa
sammanträden. Protokoll förs vid varje möte
och delges övriga styrelseledamöter.
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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 Eva Gidlöf
(ordförande) samt Michael Thorén. Utskottet
sammanträder vid behov. Under 2020 har
utskottet haft två sammanträden. Protokoll förs
vid varje möte och delges övriga styrelseledamöter.

Tabellen visar närvaron på mötena såsom
invald ledamot i styrelse och respektive utskott.

Ledamot

Styrelse

Eva Gidlöf

12/12

Pia Gideon

12/12

Peter Uddfors

11/12

Katarina Burton

12/12

Michael Thorén

12/12

Anders Hugosson*

Revisionsutskott

2/2
6/6
5/6
2/2

4/4

Karl Wistrand**

12/12

Henrik Bylund

12/12

Per-Åke Jureskog

11/12

Ersättningsutskott

1/1
3/3

* Styrelseledamot tom 1 april 2020
** Ledamot i Revisionsutskottet tom 29 april 2020
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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 framför allt styrelsens ordförande,
men även övriga styrelseledamöter, beträffande bolagets utveckling och finansiella ställning. Lön och ersättningar samt övriga förmåner för verkställande direktören och andra
ledande befattningshavare framgår av Metrias
årsredovisning för 2020. Incitamentsprogram
förekommer endast i form av rörlig ersättning
inom bolagets säljorganisation.

Regeringen har fastställt principer för ersättningar till ledande befattningshavare. Riktlinjer
om ersättning till ledande befattningshavare
beslutades vid bolagsstämman den 29 april
2020. Metria följer regeringens principer för
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. Principerna framgår av Bolagsstyrningsrapporten. Information om berörd krets och ersättning till
ledande befattningshavare framgår av not 6 på
sidan 32.
Metria tillämpar inte rörlig ersättning för
ledande befattningshavare.

Vid årsstämman den 29 april 2020 utsågs revisionsföretaget Ernst & Young AB, med Jennifer
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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 2020 har översiktligt granskats av revisorn. Ersättning till revisorerna
utgår, i enlighet med stämmans beslut, enligt
löpande räkning.

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.

Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Koden 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. Intern-
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kontrollen över den finansiella rapporteringen
inom Metria är en integrerad del av bolagsstyrningen. 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 roll- och 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 VDinstruktionen 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, lagar och regler avseende finansiell
rapportering, fastställt roll- och ansvarsfördelningen för anställda som arbetar med den
finansiella rapporteringen inom bolaget.
Bolagets verkställande direktör och CFO 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 kvali-

FINANSIELLA RAPPORTER

GRI-INDEX

teten 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, attestinstruktion, uppförandekod, dataskyddspolicy och informationssäkerhetspolicy.
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.

Metrias ledning sammanträder kontinuerligt
och följer upp verksamheten. Styrelsen utvärderar också verksamhetens utveckling och
ekonomiska resultat månadsvis samt följer upp
bolagets finansiella ställning, kassaflöde, hållbarhetsmål och uppdragmål kvartalsvis. Inom
bolaget finns både en controller- och en
redovisningsfunktion som löpande analyserar
och följer upp utfall mot budget och prognos
samt affärsområdesansvariga som regelbundet
redovisar såväl utfall som årsprognos. Samtliga
rapporter lämnas till bolagets verkställande
direktör och CFO. Verkställande direktör lämnar
månadsvis ekonomisk rapportering till bolagets
styrelse. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den
information som bolaget lämnar.
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STYRELSE & LEDNING

Styrelseledamot och ordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Invald: 2015
Utskott: 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 Poolia AB (publ) och Mercuri
International Group AB. Ägare av egna bolaget
Mondrago Consulting AB.

Invald: 2014
Utskott: Ledamot i revisionsutskottet
Födelseår: 1962
Utbildning: Ekonomiexamen med inriktning
marknadsföring, Lunds Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Delägare i Burton Consulting AB samt ägare i
Burton Förvaltning AB och Burton Invest AB.

Invald: 2014
Utskott: Ordförande i revisionsutskottet
Födelseår: 1954
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i
Stockholm, Executive Program Columbia
University
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Klövern AB (publ), Qlucore
AB och Action Aid (ideell organisation),
styrelseledamot i Apoteket AB samt ägare
i Gideon&Partners AB.

Invald: 2017
Födelseår: 1957
Utbildning: Juristexamen vid Handelshögskolan
i Göteborg
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseledamot i Coop Danmark A/S, Coop
Holding A/S och BRF Lerviks Båtmagasin,
styrelsesuppleant i Wistrand Konsult AB samt
delägare i Skattmar Konsult HB (vilande).

Invald: 2014
Utskott: Ledamot i ersättningsutskottet
Födelseår: 1969
Utbildning: Civilekonom
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Kansliråd i Näringsdepartementet (oberoende
i förhållande till bolaget och bolagsledningen).
Styrelseledamot i Green Cargo AB och Lernia AB.

Styrelseledamot

Styrelseledamot
(arbetstagarrepresentant)

Styrelseledamot
(arbetstagarrepresentant)

Suppleant
(arbetstagarrepresentant)

Suppleant
(arbetstagarrepresentant)

Invald: 2019
Födelseår: 1964
Utbildning: Civilingenjör
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
VD och koncernchef i Office Management, VD
och styrelseordförande i flertal bolag inom
Office Managementkoncernen samt
styrelsesuppleant i Karin Uddfors AB.

Invald: 2012.
Födelseår: 1961
Utbildning: Byggnadsingenjör samt fristående
geodetiska utbildningar
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Inga

Invald: 2018. (Suppleant 2016-2018)
Födelseår: 1976
Utbildning: Luleå Tekniska Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Inga

Invald: 2018.
Födelseår: 1964
Utbildning: Stockholms universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Ägare Balansboll – Olle Furberg

Invald: 2019.
Födelseår: 1977
Utbildning: Ingenjörsutbildning, Umeå
Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Inga
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Tf VD

Tf CFO

Affärsområdeschef Geoinformation

Affärsområdeschef Plan- & Mättjänster

Anställningsår: 2020
Födelseår: 1963
Utbildning: Civilingenjör, KTH
Tidigare erfarenheter VD för UC AB, vice VD för
Asiakastieto Group, konsult, säljare, chef och VD
i IT-branschen inom Capgemini och Steria.

Anställningsår: 2021
Födelseår: 1974
Utbildning: Ekonomie magisterexamen, Stockholms
universitet
Tidigare erfarenheter: CFO på JR Markteknik och
Birdstep Technology. Interim Manager på Acast,
Controller på Vin & Sprit (Pernod Ricard) och
Managementkonsult på BDO Nordic Consulting
Group.

Anställningsår: 2017
Födelseår: 1961
Utbildning: Civilingenjör Elektro, KTH
Tidigare erfarenheter: Ledande befattningar på
Siemens, Crevita och Ericsson.

Anställningsår: 2021
Födelseår: 1967
Utbildning: Fil.kand. i Geografi, GIS och Fjärranalys,
Lunds- & Stockholms universitet
Tidigare erfarenheter: Sektionschef-, projekt- och
uppdragsledare på AFRY, VD och ägare på mätföretag,
interims VD på ett byggföretag samt projektchef hos
en fastighetsutvecklare, mätchef, platschef/arbetsledare inom bygg- & anläggning.

HR-chef

Strategi och affärsutveckling

Försäljningschef

Marknad- och kommunikationschef

Anställningsår: 2017
Födelseår: 1978
Utbildning: Universitetsutbildning med tyngdpunkt på
ekonomi och beteendevetenskap (Personal och
arbetslivsprogrammet Stockholms universitet)
Tidigare erfarenheter: HRchefs på bl.a. Polygon,
Ramirent och NEC Philips, Avtalsansvar /
Kollektivavtalsförhandlingar Svenskt Näringsliv.

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

Anställningsår: 2018
Födelseår: 1961
Utbildning: Civilingenjör LiTH, Industriell Ekonomi.
Tidigare erfarenheter: VD Hitachi Data Systems,
Sverigechef Infor, VD för Sverige och andra ledande
befattningar inom Lawson Software, Vice VD Ascade
2003–2007, olika ledande befattningar inom Intentia,
Informatikk och SKF.

Anställningsår: 2018
Födelseår: 1975
Utbildning: Kart- och mätningsingenjör Mitthögskolan,
Marknadsekonomin IHM
Tidigare erfarenhet: 20 års erfarenhet av att ha
arbetat i GIS-branschen hos Esri Sverige på olika
befattningar; marknadschef, produktchef, säljare,
utvecklare och affärsutvecklare.
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MSEK

2020

2019

2018

2017

2016

417,1

401,4

433,2

432,1

417,2

17,0

-4,5

-3,4

36,7

30,4

Rörelsemarginal, % (EBITDA)

4,1

-1,1

-0,8

8,5

7,3

Rörelseresultat (EBITA)

8,7

-13,3

-11,5

28,0

23,6

Rörelsemarginal, % (EBITA)

2,1

-3,3

-2,7

6,5

5,7

Rörelseresultat (EBIT)

-8,1

-24,1

-22,1

19,3

14,7

Rörelsemarginal, % (EBIT)

-1,9

-6,0

-5,1

4,5

3,5

Resultat före bokslutsdispositioner och
skatt
Resultat efter skatt

-7,9

-23,9

-21,8

19,4

10,4

-8,0

-19,2

-10,8

15,0

8,0

Avkastning eget kapital, %

-9,7

-19,9

-9,5

13,0

7,4

Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBITDA)

Avkastning sysselsatt kapital, %

-9,6

-24,8

-18,6

15,8

12,8

173,8

169,0

213,4

240,9

237,2

Eget kapital

78,8

86,8

106,0

121,2

108,7

Soliditet, %

45,3

51,3

49,6

49,4

45,8

Kassaflöde från löpande verksamhet

Balansomslutning

25,7

-0,8

-6,9

21,6

34,4

Investeringar

4,4

13,3

12,0

13,0

15,9

Medelantal anställda

262

289

294

258

250

Antal anställda per 31 dec

253

273

303

292

248

-0,4

-0,92

-0,52

0,72

0,39

-53,4

-32,0

-44,4

-67,4

-61,7

Resultat per aktie, kronor
Nettoskuld
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Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt
eget kapital.

Rörelseresultat före räntor, skatt,
nedskrivningar och avskrivningar.

Rörelseresultat (EBIT) plus finansiella intäkter i
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Rörelseresultat före räntor, skatt och
avskrivning av immateriella
anläggningstillgångar.

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

Eget kapital i procent av balansomslutningen
på balansdagen.

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

Räntebärande skulder minskade med
räntebärande tillgångar och likvida medel.

Rörelseresultat före finansiella poster och
skatt.

Betalade investeringar i materiella och
immateriella anläggningstillgångar under
perioden enligt kassaflödesanalysen.

Resultat före finansnetto och skatt.
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Not

2020

2019

3

417 111

401 437

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

747

6 009

1 623

1 726

419 481

409 172

-124 242

-128 994

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

4, 5

-70 121

-75 774

Personalkostnader

6, 7

-207 298

-208 825

8

-25 074
-850

-19 646
-48

-427 584

-433 286

-8 103

-24 114

166

235

-0

-26

166

209

-7 937

-23 904

0

0

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

9

Räntekostnader och liknande resultatposter
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

10

Skatt på årets resultat

11

Årets resultat
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-63

4 720

-8 000

-19 185
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TILLGÅNGAR

Belopp i KSEK
SKULDER OCH EGET KAPITAL

Anläggningstillgångar

Eget kapital

Not

2020-12-31

2019-12-31

FINANSIELLA RAPPORTER

Not

2020-12-31

2019-12-31

21

20 755

20 755

Bundet eget kapital

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

12

0

4 111

Övriga immateriella tillgångar
Goodwill
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

13
14
15

1 946
2 877
0

4 343
11 507
1 759

4 822

21 720

Materiella anläggningstillgångar

Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

16

8 083

10 746

Inventarier, verktyg och installationer

17

5 674

7 591

13 758

18 336

7 406

7 469

7 406

7 469

25 986

47 525

Finansiella anläggningstillgångar

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

56 540

56 896

3 767

3 256

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

18

12 852

10 965

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

19

21 245

18 404

94 403

89 521

53 413

32 002

Summa omsättningstillgångar

147 816

121 524

Summa tillgångar

173 802

169 049
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20

6 346
27 101

63 060

63 060

2 958

15 797

-8 000

-19 185

58 018

59 672

78 773

86 773

31 850

27 188

12 765

13 609

9 221

11 553

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

Omsättningstillgångar

0
20 755
24

Överkursfond

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Kassa och bank

GRI-INDEX

Fakturerade, ej upparbetade intäkter

23

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

41 195

29 927

95 030

82 277

173 802

169 049
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Fond för
Balanserad
Aktie- utvecklings- Överkurs- vinst eller
Årets
Summa
kapital
utgifter
fond
förlust resultat eget kapital

2019
Eget kapital vid årets ingång

20 755
Omföring resultat
föregående år
0
Årets resultat
0
Avsättning till
utvecklingsfond
0
Upplösning av
utvecklingsfond
0
Utgående eget kapital 201912-31
20 755
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Fond för
Balanserad
Aktie- utvecklings- Överkurs- vinst eller
Årets
Summa
kapital
utgifter
fond
förlust resultat eget kapital

2020

670

63 060

32 258 -10 785

105 958

0
0

0
0

-10 785 10 785
0 -19 185

0
-19 185

6 009

0

-6 009

0

0

-333

0

333

0

0

6 346

63 060

15 797 -19 185

86 773

Eget kapital vid årets ingång

20 755
Omföring resultat
föregående år
0
Årets resultat
0
Avsättning till
utvecklingsfond
0
Upplösning av
utvecklingsfond
0
Utgående eget kapital 202012-31
20 755

6 346

63 060

0
0

15 797 -19 185

86 773

0
0

-19 185
0

19 185
-8 000

0
-8 000

766

0

-766

0

0

-7 112

0

7 112

0

0

0

63 060

2 958

-8 000

78 773
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2020

2019

-7 937

-23 904

25 074

19 646

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Reavinster
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

681

-1 139

-537

2 044

17 281

-3 353

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av pågående arbete

-1 886

8 230

Ökning (-) Minskning (+) av övriga rörelsefordringar

-2 459

19 487

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder

12 753

-25 193

Kassaflöde från den löpande verksamheten

25 689

-830

-766

-6 755

0

548

-3 674

-6 560

161

1 225

-4 279

-11 544

0

0

0

0

Årets kassaflöde

21 410

-12 373

Likvida medel vid årets början

32 002

44 375

Likvida medel vid årets slut

53 413

32 002

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRSREDOVISNING 2020

STYRELSE & LEDNING

FINANSIELLA RAPPORTER

GRI-INDEX

ÖVERSIKT

VÄRDESKAPANDE

HÅLLBARHET

RISKER

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

BOLAGSSTYRNING

STYRELSE & LEDNING

FINANSIELLA RAPPORTER

GRI-INDEX

Fo
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 år 2014 kommer IFRS inte att
tillämpas. Beslutet baseras på att IFRS-regelverket är anpassat
för större koncerner och onödigt komplext för Metrias storlek.
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.

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.
Kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter
avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt.
Kundfordringars förväntade löptid är kort, varför värdet
redovisats till nominellt belopp utan diskontering.
All leasing klassificeras i redovisningen som operationell.

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
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. För intäktsredovisning av fastpris och
löpande räkningsarbete se pågående arbeten nedan.
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Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat
avseende 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 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.

Bolaget har förvärvsgoodwill med en bedömd nyttjande period
på 10 år. Avskrivning av andra immateriella tillgångar sker linjärt
över bedömd nyttjandeperiod på 3–5 år.
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 tre åren. Bolaget har gjort en värdering per 31 december
2020 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 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 är redovisade till upplupet anskaffningsvärde minskat
med eventuella nedskrivningar. 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.
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Likvida medel omfattar kassa och omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden.
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och redovisas
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Bolaget har en avgiftsbestämd pensionsplan. Förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda pensionsplaner redovisas
som en kostnad i resultaträkningen när de uppstår. Den avgiftsbestämda planen tryggas genom inbetalning till försäkringsbolag. En premiebestämd pensionsplan är en pensionsplan
enligt vilken ett företag betalar fasta avgifter till en separat
juridisk enhet. Företaget har därefter inga rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter relaterat till den
anställdes intjänade pensioner.
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett
formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad
händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för
att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet
kan göras. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara ovisst.

När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och den
verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisningsoch 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.
Följande är bedömningar som gjorts vid tillämpning av Metrias
redovisningsprinciper som har den mest betydande effekten på
de finansiella rapporterna.
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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 redovisas
som intäkt i takt med att arbete utförs och/eller att en vara
levereras och faktureras.
Bedömning av osäkra fordringar
Då kundfordringars förväntade löptid är kort sker redovisning till
det belopp som förväntas inflyta baserat på en individuell bedömning av osäkra fordringar utan diskontering enligt metoden
för upplupet anskaffningsvärde. En eventuell nedskrivning av
kundfordringar påverkar rörelseresultatet.
Nedan följer information om uppskattningar och antaganden
som har den mest betydande effekten på redovisning och
värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet
från dessa kan avvika väsentligt.
Nedskrivningar
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassagenererande enhet baserat på
förväntade framtida kassaflöde och med användning av en
lämplig ränta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter
ligger i antaganden om framtida kassaflöde och fastställande av
en lämplig diskonteringsränta.
Intäkter från kundavtal
Redovisade intäktsbelopp och tillhörande fordringar för kundavtal återspeglar den bästa uppskattningen av utfallet och
färdigställandegraden för varje avtal. Detta inkluderar en bedömning av vinsten i pågående kundavtal.
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Belopp i KSEK

GRI-INDEX

2020

2019

233 211
183 899
417 111

221 040
180 397
401 437

161
738
724
1 623

1 139
201
386
1 726

Belopp i KSEK
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Summa

2020

2019

658

524

0
658

126
650

Belopp i KSEK

2020

2019

21 715

22 476

49 913
71 628

35 108
57 584

I nettoomsättningen ingår intäkter
från:
Tjänster
Produkter
Summa
I övriga intäkter ingår intäkter från:
Vinst avyttring inventarier
Försäkringsersättningar
Övrigt
Summa

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett
men inom fem år
Summa

Leasingkostnader avseende operationella leasingavtal uppgår
under året till följande:
Belopp i KSEK
Leasingkostnader
Hyreskostnader
Summa

2020

2019

6 746

5 660

17 440

17 113

24 187

22 773
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Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar till ledande
befattningshavare. Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare beslutades vid årsstämman den 29 april 2020.
Metria följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för
ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.
Principerna framgår av Bolagsstyrningsrapporten. Information
om berörd krets och bolagets process för att hantera ersättning
till ledande befattningshavare framgår nedan. Ytterligare
information ges i ersättningsrapporten vilken finns publicerad på
www.metria.se.
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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 tolv (12)
månader. Avgångsvederlaget för VD och ledande befattningshavare är avräkningsbart under uppsägningstiden.

Lön
Ledande befattningshavare Funktion

BOLAGSSTYRNING

2020

2019

Övriga ersättningar &
förmåner
2019
2020
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GRI-INDEX

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 sex (6) månader.

Pensionskostnader
2020
2019

Anders Hugosson

tf VD

2 388

0

14

0

0

0

Erik Oldmark

VD

4 126

2 213

14

42

203

722

Ulf Sandegren

CFO

3 171

1 583

28

42

375

378

2020-01-01—2020-04-01. Lön inkluderar ersättning under arbetsbefrielse samt vederlag, 3 480 tkr.
Övriga förmåner avser parkeringsförmån och sjukvårdsförsäkring.
2020-01-01—2020-12-15. Lön inkluderar ersättning under arbetsbefrielse samt vederlag, 1 518 tkr.
Övriga förmåner avser parkeringsförmån och sjukvårdsförsäkring.

Patrick Borg

Säljchef

1 630

1 570

14

12

374

328

Övriga förmåner avser sjukvårdsförsäkring.

Sara Mattsson

Marknadschef

899

866

9

6

154

145

Övriga förmåner avser sjukvårdsförsäkring.

Anders Öryd

Affärsområdeschef

830

1 094

44

61

232

222

Anställning avslutad per 2020-09-30. Övriga förmåner avser bilförmån och sjukvårdsförsäkring.

Linda Ribenmo

HR-chef

1 036

986

53

84

191

174

Övriga förmåner avser parkeringsförmån, personalbil och sjukvårdsförsäkring.

Marcus Bergman

Affärsområdeschef

1 197

1 194

20

49

242

246

Övriga förmåner avser parkeringsförmån och sjukvårdsförsäkring.

Jonas Berglin

Affärsområdeschef

1 378

1 358

7

13

456

494

Övriga förmåner avser sjukvårdsförsäkring.

Jenny Moche

Affärsområdeschef

179

975

15

70

65

359

Anställning avslutad per 2020-03-13. Övriga förmåner avser parkeringsförmån, personalbil och
sjukvårdsförsäkring.
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Avser konsultarvoden 2020-04-02—2020-12-31
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Riktlinjer för ersättning till Styrelse Metria följer statens riktlinjer
vad gäller ersättning till styrelse. Till styrelsens och revisionsutskottets ordförande och ledamöter utgår arvode enligt beslut
på bolagsstämman den 29 april 2020. 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.
Belopp i KSEK
Eva Gidlöf
Katarina Axelsson Lindgren
Katarina Burton
Pia Gideon
Anders Hugosson
Peter Uddfors
Karl Wistrand

2020
200
0
120
125
26
100
107

2019
196
32
118
123
98
67
118
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Medeltal anställda
Kvinnor
Män
Summa
Löner, ersättningar, socialavgifter
och pensionskostnader.
Löner och ersättningar till styrelse
och verkställande direktörer
Löner och ersättningar till övriga
anställda
Totalt löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen
och versktällande direktören
Pensionskostnader för övriga
anställda
Totala sociala avgifter och
pensionskostnader
Totalt löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

STYRELSE & LEDNING

2020

2019

93
170
262

108
181
289

7 219

2 966

139 484
146 703
47 231

138 019
140 985
48 722

203

722

12 632

14 334

60 066

63 778

206 769

204 763
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GRI-INDEX

2020

2019

Styrelseledamöter
Kvinnor
Män
Summa

3
5
8

3
6
9

Ledande befattningshavare
Verkställande direktör och andra
ledande befattningshavare på
balansdagen
Kvinnor
Män
Summa

2
6
8

3
6
9

2,44
41,75
1,36
4,46
2,84
2,63
1,97

2,71
44,07
1,59
4,56
2,13
2,80
2,81

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro, %
- varav långtidssjukfrånvaro, %
- sjukfrånvaro för män, %
- sjukfrånvaro för kvinnor, %
- anställda –29 år, %
- anställda 30–49 år, %
- anställda 50 år–, %

Ledande befattningshavare (exklusive VD samt Jonas Berglin)
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.
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Belopp i KSEK
Balanserade utgifter
Övriga immateriella
anläggningstillgångar
Goodwill
Maskiner och andra tekniska
anläggningar
Inventarier, verktyg och
installationer
Summa

2020
5 794

2019
138

2 398
8 630

2 079
8 630

4 561

4 764

3 691
25 074

4 035
19 646

Belopp i KSEK
Ränteintäkter
Övrigt
Summa

Belopp i KSEK
Förändringar i överavskrivningar
Återföring från periodiseringsfond
Summa

ÅRSREDOVISNING 2020

2020
166
0
166

2020
0
0
0

RISKER

2019
231
5
235

2019
0
0
0
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Belopp i KSEK
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Avdragsgilla ej bokförda kostnader
Aktuell skatt
Effektiv skattesats
Redovisad skatt i resultaträkningen
Aktuell skatt
Omvärdering av ingående
underskottsavdrag
Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av
uppskjuten skatt
Förändring av uppskjuten skatt
avseende temporära skillnader
Summa redovisad skatt

Belopp i KSEK
Ingående anskaffningsvärden
Omklassificering
Utrangering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utrangerade avskrivningar
Nedskrivning
Utgående ackumulerade av- och
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

STYRELSE & LEDNING

2020

2019

-7 937
1 699
-373
140
1 465
-18,5%

-23 904
5 116
-181
248
5 183
-21,7%

1 465

5 183

-63

-225

-1 465

0

0
-63

-239
4 720

2020-12-31 2019-12-31
4 250
0
2 087
4 250
-549
0
5 788
-138
-1 595
145
-4 199

4 250
0
-138
0
0

-5 788
0

-138
4 111
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Belopp i KSEK
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Nedskrivning
Utgående ackumulerade av- och
nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Belopp i KSEK
Ingående redovisat värde
Årets avskrivning
Utgående redovisat värde

Belopp i KSEK
Vid årets ingång
Under året nedlagda kostnader
Färdigställt under året omklassificering
Utrangeringar
Utgående redovisat värde

GRI-INDEX

2020
10 176
0
0

2019
9 336
285
554

10 176
-5 833
-2 116
-282

10 176
-3 754
-2 079
0

-8 230
1 946

-5 833
4 343

2020-12-31 2019-12-31
11 507
20 137
-8 630
-8 630
2 877
11 507

2020
1 759

2019
640

766

5 923

-2 087
-438
0

-4 804
0
1 759

ÖVERSIKT

VÄRDESKAPANDE

HÅLLBARHET

Belopp i KSEK
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2020
38 038
1 899
-9

2019
35 622
2 416
0

39 928

38 038

-27 293
-4 561
9

-22 529
-4 764
0

-31 845
8 083

-27 293
10 746

Ingående avskrivningar
Avskrivningar
Utrangeringar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärden enligt plan

Belopp i KSEK
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar & utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar & utrangeringar
Avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Belopp i KSEK
Fastprisuppdrag
Löpande räkning
Summa
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2020-12-31 2019-12-31
38 279
37 286
1 775
4 144
-1 840
-3 151
38 214

38 279

-30 688
-3 691
1 840

-29 719
3 065
-4 035

-32 540
5 674

-30 688
7 591

2020-12-31 2019-12-31
1 885
1 218
10 967
9 748
12 852
10 965
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Belopp i KSEK
Förutbetalda hyror
Förutbetalda licensavgifter
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda kostnader Geodata
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2020-12-31 2019-12-31
4 604
3 810
7 396
8 453
429
345
8 189
4 432
627
1 363
21 245
18 404

Belopp i KSEK
Till årsstämmans förfogande står följande
vinstmedel:
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa

Belopp i KSEK
Kassa och bank
Beviljad checkkredit
- Varav utnyttjad kredit

2020-12-31 2019-12-31
53 413
32 002
20 000
20 000
0
0

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till
förfogande stående vinstmedel om 58 018 KSEK, disponeras på
följande sätt:
Överförs i ny räkning
58 018
Summa
58 018

2020-12-31

63 060
2 958
-8 000
58 018

Aktiekapitalet består av 20 754 562 stycken A-aktier med
kvotvärde 1 kr.

Metria har per balansdagen inga ställda säkerheter eller
eventualförpliktelser.

Belopp i KSEK
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupna pensionskostnader
Upplupen särskild löneskatt
Upplupna kostnader dataköp
Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

2020-12-31 2019-12-31
8 656
1 809
6 332
5 738
4 575
2 309
1 056
44
3 077
3 589
3 482
5 341
11 945
8 016
2 073
3 080
41 195
29 927

Vid ingången av 2021 förstärktes ledningen med en ny
affärsområdeschef för Plan- och mättjänster, en tillförordnad
CFO samt en nyinstiftad tjänst för strategi och affärsutveckling.

Belopp i KSEK
Fastprisuppdrag
Löpande räkning
Summa

2020-12-31 2019-12-31
1 427
2 258
7 793
9 295
9 221
11 553

Metria AB bedriver all sin verksamhet på konkurrensutsatta
marknader med andra likvärdiga leverantörer. Metrias
försäljning och inköp av produkter och tjänster mot staten,
statliga myndigheter och statligt ägda bolag sker utan undantag
på kommersiella villkor.
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2021-04-28 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.
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Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Metria AB för år
2020 med undantag för bolagssyrningsrapporten på sidorna 20–
22. Bolagets årsredovisning ingår i detta dokument på sid 18–19
samt 25–35.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Metria AB:s finansiella ställning per den 31
december 2020 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.

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.

Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 1–17 samt 20–24.
Även ersättningsrapporten för räkenskapsåret 2020 utgör annan
information. Det är styrelsen och VD som har ansvaret för denna
andra information.
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Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.

verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

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.

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 misstag, 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.

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.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild 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 misstag.
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.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med

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
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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.

Metria AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt
avseende:

Vi tillstyrker att bolagsstämman hanterar förlusten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av 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.

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.

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

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.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av
ÅRSREDOVISNING 2020

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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 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.

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

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.
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Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten
på sidorna 20–22 och för att den är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen.
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.
En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2-6 årsredovisningslagen
samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med
årsredovisningens övriga delar samt i överensstämmelse med
årsredovisningslagen.

Stockholm
den 24 mars 2021

Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor
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GRI
102

Beskrivning
Standardredogörelser

GRI

Beskrivning

Sidhänvisning och kommentar

102-46

Process för att identifiera väsentliga aspekter

12

102-47

Lista på väsentliga aspekter

12

18

102-48

Förklaring till förändring av väsentliga områden

Inga förändringar har skett i väsentliga aspekter

6

102-49

Förändringar i redovisning

Inga förändringar har skett i redovisning

Huvudkontor i Stockholm

102-50

Redovisningsperiod

Kalenderår

18

102-51

Datum för senast publicerad redovisning

2020-03-31

102-52

Redovisningscykel

102-53

Kontaktuppgifter för frågor om redovisning

Metria publicerar hållbarhetsredovisning på årlig
basis
11

102-54

Tillämpningsnivå enligt GRI Standards

11

102-55

GRI index

39

Externt bestyrkande
Ekonomiska Standarder

41

Sidhänvisning och kommentar

Organisationens profil
102-1
102-2
102-3
102-4

Organisationens namn
Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster
Organisationens huvudkontor
Plats för verksamheten

102-5

Ägarstruktur och företagsform

18

102-6

Marknadsnärvaro

6

102-7

Organisationens storlek och omfattning

15, 18, 27

102-8

Information om anställda

15

102-9

Beskrivning av leverantörskedjan

14

102-10

Väsentliga förändringar i företagets
leverantörskedja

Inga väsentliga förändringar har inträffat under
året

102-56
200

102-11

Försiktighetsprincipen

Metria följer försiktighetsprincipen

201

Ekonomiska resultat (2016)

12

103:1-3

Styrning

14

Metria är inte medlem i någon
branschorganisation-/ lobbyorganisation

201:1

Genererat och distribuerat ekonomiskt värde
Hållbara affärer

14

205

Antikorruption (2016)

103:1-3

Styrning
Miljöstandarder

102-12
102-13

Externa initiativ
Medlemskap i organisationer
Strategi

102-14

Uttalande från senior beslutsfattare

6

300

Etik och integritet
102-16

Organisationens värderingar, principer, standarder
och normer för uppträdande

102-18

Styrningsstruktur

Klimatpåverkan

7, 12, 17

Styrning
20

Engagemang med intressenter

14

305

Utsläpp (2016)

103:1-3

Styrning

13

305:4

Utsläppsintensitet
Sociala standarder

13

400

102-40

Lista över intressentgrupper

12

102-41

Kollektivavtal

Samtliga anställda innefattas av kollektivavtal
utom vd

401

Anställning (2016)

103:1-3

Styrning

15

401:1

Nyanställd personal och personalomsättning

15

102-42

Grund för identifiering och urval av intressenter

12

102-43

Tillvägagångssätt för intressentdialog

12

102-44

Huvudfrågor och områden som lyfts vid
intressentdialoger

12

Information om redovisningen
102-45

Affärsenheter inkluderade i redovisningen

ÅRSREDOVISNING 2020

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

Attraktiv arbetsgivare

Egna indikatorer
103:1-3

Styrning

12, 13

Innovation och hållbara lösningar

13
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Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Metria AB att översiktligt
granska Metria AB:s hållbarhetsredovisning för år 2020.
Företaget har definierat hållbarhetsredovisningens
omfattning till de områden som hänvisas till i GRI index på
sida 40, varav den lagstadgade hållbarhetsrapporten
definieras på sidan 11-16.

Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för
att upprätta hållbarhetsredovisningen inklusive den
lagstadgade hållbarhetsrapporten i enlighet med tillämpliga
kriterier respektive årsredovisningslagen. Kriterierna framgår
på sidan 11 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 felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om
hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga
granskning och lämna ett yttrande avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. Vårt uppdrag är begränsat till den
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historiska information som redovisas och omfattar således
inte framtidsorienterade uppgifter.
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. Vi har utfört
vår granskning avseende den lagstadgade
hållbarhetsrapporten i enlighet med FARs rekommendation
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade
hållbarhetsrapporten. En översiktlig granskning och en
granskning enligt RevR 12 har en annan inriktning och en
betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och
omfattning som en revision enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i övrigt har.
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 och granskning enligt RevR 12 gör det inte möjligt
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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 och granskning enligt
RevR 12 har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad på en revision har.
Vår granskning av hållbarhetsredovisningen 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 våra
uttalanden nedan.

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.
En lagstadgad hållbarhetsrapport har upprättats
Stockholm 24 mars 2021
ERNST & YOUNG AB
Jennifer Rock-Baley
Auktoriserad revisor
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