Årsredovisning

2011

Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste ﬂyttas.
Copy (QuickBird© Digitalglobe/Eurimage 2006 Metria 2006)

Innehåll
Här ﬁnns vi

4

Kort om Metria

5

VD har ordet

6

Verksamhetsberättelse
Inledning

9

Exempel på kunduppdrag

11

Kundundersökning

14

Medarbetare

15

Väsentliga händelser under 2011

21

Årsredovisning
Förvaltningsberättelse

24

Resultaträkning

30

Balansräkning

31

Förändringar i eget kapital

33

Kassaﬂödesanalys

34

Noter

35

Revisionsberättelse

44

Bolagsstyrningsrapport 2011
Inledning

47

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

55

Hållbarhetsredovisning
Inledning

I

Metrias miljöarbete

III

Medarbetare

IV

Ekonomisk hållbarhet

VI

Om vår hållbarhetsredovisning

VII

GRI-index

IX

Revisors rapport över översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning

XII

3

Här ﬁnns vi!

Kiruna

Haparanda
Luleå
Piteå
Skellefteå

Umeå

Östersund
Härnösand
Timrå

Gävle (HK)
Borlänge

Uppsala

Köping
Årjäng

Karlstad

Stockholm

Bengtsfors
Hallsberg

Katrineholm
Åby

Uddevalla

Göteborg

Tranås

Habo

Hultsfred
Skillingaryd Vetlanda
Falkenberg
Emmaboda
Åstorp

Kristianstad

Borgholm
Kalmar

Karlskrona
Ronneby

Malmö

4

1628

1805

1894

1937

Kung Gustav II Adolf ger
generalmatematikern
Anders Bure i uppdrag
att kartlägga Sverige.

Fältmätningskåren, med
uppdrag att upprätta
militära kartor med
mera, bildas.

Verksamheten omorganiseras till den militära
enheten Rikets allmänna
kartverk (RAK).

RAK ombildas till
civilt verk.

Kort om Metria

400 års erfarenhet
i åtta månader gammalt bolag
När kung Gustav II Adolf år 1628 beslutade att Sverige
skulle kartläggas, inleddes det uppdrag som Metria
bygger sin verksamhet på än idag. Modern teknik har
revolutionerat vårt arbetssätt och gjort att tillämpningen av våra tjänster ökat dramatiskt.
År 2011 var ett speciellt händelserikt år för Metria.
Vi inledde året som en division i den statliga myndigheten Lantmäteriet och slutade året som ett statligt
helägt aktiebolag.

Vår aﬀärsidé
Metria är landets ledande företag inom geograﬁsk
information och geograﬁsk informationsteknik.

Vår vision
Metria – det självklara valet för geograﬁsk
information.

Organisation
Metria AB
Karin Annerwall
Parö, VD

Metria AB har under år 2011 varit
organiserade enligt följande:

Personalchef
Madeleine
Lennartsson

Ekonomichef
Mats O Nilsson

Utvecklingschef
Peter Jacobson

Aﬀärsområde
Mät & Kart
tf Aﬀärsområdeschef
Pär Johansson*

Aﬀärsområde
Miljö & Samhälle
Aﬀärsområdeschef
Jörgen Forsgren

IT-chef
Johan Larsson

Kommunikationschef
Johanna Ahlmark

*Aﬀärsområdeschef för Mät & Kart 1 maj–31 augusti var Niklas Andersson.
Han efterträddes av Pär Johansson, 1 september–31 december.

1974

1996

2009

2011

Kungliga lantmäteristyrelsen och RAK slås
ihop till Lantmäteriverket och ﬂyttar till Gävle.

Metria bildas som
en division inom
Lantmäteriet.

En utredning ser
över möjligheterna att
bolagisera Metria.

Regeringen fattar beslut
om bolagiseringen,
vilken träder i kraft 1 maj.
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VD har ordet

Nu går vi framåt med
kraft och energi
När jag i början av år 2011 tillträdde mitt nya jobb som
ansvarig för Metria, var det med stor respekt jag tog
del av de många intressanta och komplexa uppdrag
Metria utför – i hela världen. Jag blev också medveten
om vilka betydande eﬀekter vårt arbete kan få såväl
på samhällsnivå som på individnivå, eftersom många
av våra kunders verksamhet handlar om olika former
av samhällsplanering, som berör många människor.
Våra medarbetares kompetens är den självklara
förutsättningen för att Metria idag har en marknadsledande position inom geograﬁsk information och
geograﬁsk informationsteknik. För mig som VD är det
en trygghet att ha den grunden i bolaget.
Under året har vi fokuserat på att bygga vårt nya
bolag, samtidigt som den ordinarie verksamheten pågått för fullt. Med glädje kan vi konstatera att vi tagit
många steg framåt i arbetet för att bli ett på alla sätt
framgångsrikt bolag. Tillsammans har vi lagt grunden
för det nya, bolagiserade Metria.
Strategi och organisation har varit två tydliga
nyckelord för det praktiska förändringsarbetet. Led-
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ningsgrupp och styrelse har tillsammans tagit fram
en strategisk aﬀärsplan för verksamheten fram till
år 2014. Den fokuserar på vad vi behöver göra för att
nå lönsamhet och framgång. Den företagsträﬀ som
arrangerades under tredje kvartalet – där samtliga av
våra medarbetare var inbjudna till en dialog om våra
arbetssätt idag och i framtiden – gav värdefull information för det strategiarbete som sedan utmynnade i
den färdiga aﬀärsplanen.
Med strategierna som grund, inledde vi under
fjärde kvartalet också en process för att se över
strukturen i Metrias organisation. Arbetet med omorganisationen inleddes med att delar av ledningsgruppen mötte chefer, medarbetare, säljare, projektledare
och arbetstagarorganisationerna för en dialog kring
hur organisationen borde utformas utifrån Metria
och våra kunders behov. Under samtalen diskuterade
vi olika aspekter kring var Metria står idag, samt
de konsekvenser eventuella beslut kan få för våra
olika verksamheter och aﬀärer. Tack vare samtligas
positiva vilja att bidra med information om sin vardag,

arbetssätt, rutiner, styrkor och svagheter ﬁck vi
tillsammans en mycket god bild av våra gemensamma
framtida möjligheter.
Under 2011 har vi arbetat med hur vi ska bli ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara. Vi har fört
diskussioner kring hur vi genom bättre aﬀärer ska
kunna skapa värden och öka vår lönsamhet och ﬁnansiella stabilitet och därigenom öka vår ekonomiska
hållbarhet. För att få en bättre social hållbarhet har ett
systematiskt arbetsmiljöarbete börjat bedrivas under 2011. Vi har byggt upp ett ramverk kring miljöfrågor som följer nationell och internationell standard:
ett miljöledningssystem. Det resulterade i att Metria
under slutet av året blev miljöcertiﬁerat enligt ISO
14001:2004. Det är viktigt att vi arbetar med miljöfrågorna på ett eﬀektivt, långsiktigt och hållbart sätt,
och att de processer som är kopplade till miljöfrågor
är väl dokumenterade.
När år 2011 nu avslutats ser vi på Metria AB framåt
med tillförsikt. Vi har gått från 0 till 100 i ett nytt
bolag under åtta månader och nu fortsätter utvecklingsarbetet för att forma oss till en ännu starkare
aktör. Vi vill vara ett företag som har kunders och
konkurrenters största respekt. Ett företag som kan
lösa kundernas alla problem inom våra områden. Ett
företag som fortsätter att vara det ledande företaget
i Sverige inom mätning, kartograﬁ, GIS (geograﬁska
informationssystem) och fjärranalys.
Jag ser stora möjligheter för Metria AB att nå våra
aﬀärsmål – vi har möjlighet att ta på oss ansvar som
kundens representant både i kommunernas arbete
med kart, GIS och planfrågor samt företagens och
myndigheternas utveckling av verksamhetsnära system. Inom BIM (Building Information Modeling) bör vi vara ledande
på vårt område och kunna hjälpa
kunderna att använda och
förstå nyttan.

Inspire (EU-direktiv om standarder för harmonisering av olika typer av miljörelaterad data) kommer att
växa som område överlag både i Sverige och resten
av EU-länderna och här ska vi behålla det försteg mot
våra konkurrenter som vi redan har. Vårt geodatalager med geograﬁskt relaterade data och framförallt
tjänster baserade på dessa data kommer att vara en
trygghet och grundbult för många företag, myndigheter och kommuner. Vår erfarenhet kring drift av
system och databaser skapar trygghet och säkerhet
i kundernas verksamhet.
Under 2012 kommer vi att lägga kraft på att ytterligare förstå våra kunders situation och vad det är som
gör dem framgångsrika, för att kunna vara det bästa
stödet i deras utveckling.
Varmt välkommen att ta del av Metria AB.

Karin Annerwall Parö
VD
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Verksamhetsberättelse
Metria AB är Sveriges ledande företag inom geograﬁsk information och geograﬁsk informationsteknik.
Vår verksamhet har en bredd och ett djup som lagt
grund till den position vi har som marknadsledande
i branschen. Vi kan erbjuda våra kunder en unik
kombination av produkter, tjänster och kunskap som
baseras på geograﬁsk information. Våra medarbetare
har inte bara specialkompetens kring insamling av
data, de kan också erbjuda hjälp kring de frågor som
berör hur kunden på bästa sätt ska implementera den
geograﬁska informationen i sin egen verksamhet.
För många av våra kunder är geograﬁsk information verksamhetskritisk. Kommuner är Metrias
största kundgrupp, följd av bank, ﬁnans, försäkring
och mäklare samt övrig oﬀentlig förvaltning. Totalförsvaret, telekom, energi, sökföretag, skog och kreditmarknad är andra exempel på viktiga kunder. Bolaget
har också försäljning av geograﬁsk information direkt
mot privatpersoner som köper standardiserade produkter som ﬂygbilder, satellitbilder och kartor.
Bland våra medarbetare ﬁnns bland annat mätnings- och kartingenjörer, lantmätare, systemvetare
och systemutvecklare, biologer, geologer, projektledare, fjärranalysexperter, GIS- och verksamhetskonsulter. Det stora ﬂertalet har en akademisk examen
från högskola eller universitet.

Vår kärnverksamhet
Metria levererar produkter, tjänster och kunskap som
baseras på geograﬁsk information. Vi arbetar med en
traditionell IT-utveckling som innefattar geograﬁsk
specialkompetens. Detta innebär att vi förutom försäljning av produkter och tjänster också kan erbjuda
en optimal implementering av de data som levereras
till kund. En sådan implementering kan vara att skräddarsy ett stort och avancerat handläggningssystem
för en myndighet, liksom att sedan drifta den.
Att hjälpa kunderna att komplettera sina kunskaper inom geograﬁsk information blir också mer och

mer viktigt. Det utbredda användandet av GPS och
olika sökmotorer föder ﬂer tillämpningsområden för
ﬂer branscher.
Vår kompetensbas och de tjänster vi erbjuder
inom geodesi tillhör de ledande i Norden. Kompetensen grundar sig i stor förståelse för geodesi och dess
huvuduppgift – att bestämma punkters position på
jordytan, med hänsyn till relevanta värden som tyngdkraft och höjd över havsytan. Vi skapar bland annat så
kallade stomnät som utgör grunden för mätning med
hög precision, exempelvis i infrastrukturprojekt. Vi
har en mycket hög grad av exakthet i vår utsättning av
referenspunkter. Uppdragen utförs över hela Sverige.
Metria är det största mätföretaget i Sverige. Vi
levererar tjänster inom mätning, kartering, geograﬁska informationssystem (GIS) och plantjänster. Vi
erbjuder alla delar av hanteringen av informationen,
från insamling av data ute i fält till publicering.
I kärnverksamheten ingår IT-tjänster såsom publicering av kart- och fastighetsinformation. Vi utför
detaljmätning som innefattar bland annat utsättning,
inmätning och ligger till grund för projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor och nybyggnadskartor.
Metria arbetar med insamling av geograﬁsk
information för projektörer inom olika delar av byggprocessen i både små och stora infrastrukturprojekt.
Uppdragen innefattar såväl väg och järnväg som
ledningar i mark och luft samt bostäder. Vi återﬁnns
ofta i planeringsstadiet av processen, när den aktuella
projektören behöver ett väl genomarbetat underlag
till sitt förslag. Men vi kan givetvis också ﬁnnas med
under den faktiska byggperioden. Metria har en stark
position bland de företag som arbetar med projektering och byggande av infrastruktur.
Att vi är geograﬁskt spridda gör att vi kan erbjuda
helhetslösningar till de kunder som har behov på ﬂera
lokaliseringar. När det handlar om större avtal med kommuner och myndigheter ﬁnns idag inte många aktörer
som kan konkurrera med vår kompetens och kapacitet.
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Metrias produkter och tjänster
Mätning
Mätning är en förutsättning för all samhällsplanering.
Metria samlar in, uppdaterar och förädlar geograﬁsk
information till kartor och beslutsunderlag.
Vår mätning i fält utförs bland annat med hjälp av
GPS, totalstation och laserskanner. Mätuppdrag kan
erbjudas på samtliga kontor i landet. Vi har dessutom
en unik specialistkompetens inom geodesi som gör att
vi kan utföra komplexa beräkningar av viktiga delar i
exempelvis infrastrukturprojekt. Våra geodesispecialister har uppdrag bland annat för Lantmäteriet och
Traﬁkverket, medan annan mätning utförs för många
kommuner och teknikkonsulter.

och EU-organ. Vi tillhandahåller dessutom geograﬁska analyser och datatransformationer för kunder
som Lantmäteriet, Länsstyrelsen, Traﬁkverket och
Valmyndigheten.

Geodataprodukter (Geograﬁsk
information och fastighetsinformation)
Metria erbjuder sina kunder möjligheter att hitta
rätt geodata för rätt tillfälle. Våra standardiserade
produkter kan även beställas och levereras direkt via
webben, metria.se. Kunderna – i huvudsak myndigheter, sökföretag, skogsbolag och banker – tecknar då
avtal med Metria för att på ett eﬀektivt sätt komma
åt den information man behöver. Metria erbjuder även
webbtjänster som tillgängliggör och förädlar geograﬁsk information för publicering till allmänheten.

Karta
Metria tillhandahåller kartor och plankonsulttjänster
till Sveriges kommuners samhällsplanering. I många
fall ﬁnns Metrias kontor nära kunderna, även på mindre orter. Andra avtal tecknas så att Metria tar över
ansvaret för en kommuns hela kartavdelning. Inom
denna verksamhet görs också rena kartograﬁuppdrag
åt privata företag, till exempel Eniro.

IT-tjänster inom GIS
(Geograﬁska informationssystem)
Metria erbjuder specialistkompetens inom GIS där vi
inför och eﬀektiviserar användningen av geograﬁsk
data i våra kunders verksamhetssystem. Våra konsulter hjälper till att utveckla IT-system med geograﬁsk information. De största kunderna är Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Telia Sonera.

Analyser
Att fatta rätt beslut i samband med stora projekt inom
infrastruktur, miljöområdet, bebyggelseprojekt och
kartering har avgörande betydelse för resultatet.
Med hjälp av kartor och satellitbilder tolkar och förädlar Metria aktuell geograﬁsk data till kvaliﬁcerade
analyser, anpassade för investeringens behov och förutsättningar. Våra medarbetare med specialistkompetens arbetar med avancerade fjärranalysuppdrag
för miljöövervakning, samhällsplanering, skogsbruk
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Drift
IT-tjänsterna kombineras ofta med ett avtal där
Metria tar ett fortsatt ansvar för drift, uppdatering
och administration av kundens IT-system. De största
kunderna är myndigheter och bolag som Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Telia Sonera och Södra Skog.

Exempel på
kunduppdrag
Europeiska Miljöorganisationen EEA

Lövskogskartering

Metria ingår sedan ett antal år tillbaka i ett europeiskt
konsortium där vi tillsammans med företag från hela Europa
samarbetar kring forskning, utveckling och exploatering
kring EU-projektet GMES (Global Monitoring of Environment and Security). När den Europeiska Miljöorganisationen
EEA under år 2011 upphandlade uppdraget att kartera skog
och hårdgjorda ytor i norra Europa vann Metria detta uppdrag tillsammans med två andra medlemmar i konsortiet,
från Österrike och Finland.
Uppdraget för EEA innefattar för Metrias del att leda
arbetet med att bearbeta de satellitbilder som ligger till
grund för karteringen, samt att utföra karteringen av Sverige. Projektet avser att arbeta fram nya kartor som visar
skogens tillväxt och utveckling samt kartera förekomsten
av asfalt, betong och andra hårdgjorda ytor.

Ett viktigt underlag som ofta
saknas för skogsbolag är
utbredning och åldersfördelning av lövdominerade skogar. Det formella skyddets
statiska karaktär gör det
extra viktigt att det frivilliga
skyddet kan beakta denna
typ av successionsskogar.
I certiﬁeringssammanhang ställs krav på att minst fem procent av den produktiva skogsmarken under huvuddelen av
omloppstiden ska vara lövdominerad på sikt. En bra kunskap
om lövskogarnas förekomst och potential är viktig för såväl
en översyn av de ekologiska landskapsplanerna (ELP), som
för rätt inriktade produktionsgynnande skötselinsatser.
Under 2010–2011 karterade Metria lövskog uppemot 1 miljon
hektar skogsmark åt Bergvik Skog.
Bild vänster: Satellitbild (coyright SpotImage 2011)
Bild höger: Lövkartering

Exploatering av
jordbruksmark
För Jordbruksverket arbetar
Metria med tidsbestämningen av jordbruksmarksexploatering. Det ﬁnns ingen
information i några register
om när dessa ytor exploaterats. Exploateringshändelser
identiﬁeras med GIS analys i kart och registerdata. Med
hjälp av information från satellitdataarkivet Saccess kan tidpunkten för exploateringen bestämmas. Exploateringarna
identiﬁeras och samlad statistik på exploatering per år kan
erhållas. Informationen kan användas för att utvärdera hur
jordbruksmark som resurs hanteras i planärenden.
Bild: Fjärranalys

Alvesta–Älmhult
Med millimeterprecision och hänsyn till alla kringliggande
detaljer har Metria under år 2011 mätt in den 50 kilometer
långa järnvägssträckan mellan Alvesta och Älmhult. Järnvägen längs sträckan ska eﬀektiviseras och vårt uppdrag har
innefattat att ta fram det geograﬁska underlaget för beslut.
Arbetet har till stora delar skett ute i fält.
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Metria skannar
värmepanna med ny
teknik
Sundsvall Energi Korstaverket ska bygga om en värmepanna för användning av nytt
bränsle. Nuvarande panna
inryms i en 13-våningsbyggnad och ombyggnationen ska
ske på minst fyra av dessa våningar.
Korstaverket saknar tredimensionella ritningar och modeller på sin anläggning och behöver således ett nytt underlag
för att kunna planera och genomföra ombyggnationen.
Metria har skannat hela byggnaden invändigt samt delar av
den utvändigt för att skapa detta underlag.
Resultatet är en komplett beskrivning av byggnaden och
pannan i tre dimensioner som kommer att ligga till grund för
den kommande ombyggnationen.
Bild: Markbunden laserskanning

Strandkartering –
stöd vid sanering
För Räddningstjänsten i
Västerås kommun har Metria
gjort en strandkartering
över kommunens stränder.
Karteringen baserades på
satellitbilder och utfördes i
en zon om 50 meter på varje
sida av strandlinjen enligt fastighetskartan. Karteringen ska
användas som stöd vid beredskaps- och insatsplanering vid
eventuellt oljepåslag. Intressant är då att veta vilken strandtyp som ﬁnns var och hur känslig den är för att kunna prioritera och planera saneringsarbete på bästa sätt . Resultatet
ger ett bra underlag för prioritering av vilka områden som är
mest skyddsvärda samt vid bedömning av svårighetsgrad
och metod vid sanering.
Bild: Fjärranalys

Luleå kommun
Naturvårdsverket
Sedan ﬂera år tillbaka levererar Metria en helhetslösning
av geograﬁska IT-tjänster för svenska Naturvårdsverket.
Avtalet innefattar förvaltning, drift och utveckling av vissa
av myndighetens IT-system med geograﬁsk koppling, exempelvis gällande naturskyddsområden samt genomförande
av GIS-analyser.

Sökföretag
Under 2011 levererade Metria geograﬁsk information och
fastighetsinformation till de stora sökföretagen, Eniro
och hitta.se. Till Eniro producerade och levererade Metria
dessutom de kartor som ingår i deras produkter Din Del,
Gula Sidorna och Pocket.
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Metria genomför större delen av all mätverksamhet i Luleå
kommun. Metria ansvarar också för att ta fram aktuellt
underlag som grund- och nybyggnadskartor, liksom att
förvalta kommunens kartdatabas.

Arrendeprojekt Sotenäs
Sotenäs kommun på Västkusten består av cirka 1 500
arrenden för sjöbodar, bryggor och övriga anläggningar som
exempelvis industrimark. Metria har i detta projekt skapat
en geodatabas för insamling av alla arrendeytor. Information
hämtas från kommunens primärkarta och kopplas sedan till
de avtal som ﬁnns tecknade. Geodatabasen lagras i kommunens eget datasystem.

Kartering av Liberia
Under 2011 har Metria tillsammans med GeoVille GmbH
karterat skog i Liberia på
uppdrag av Världsbanken och
Europeiska rymdstyrelsen.
Liberia är svårt sargat efter
år av inbördeskrig, men ser
nu goda möjligheter att nyttja
sina naturresurser för att utveckla landet. Balansen mellan
skogsbruk, skogsskydd och social användning (byskogsbruk)
ska hållas vilket kräver kartor som visar på skogstillståndet
i landet. Metria har under året karterat delar av Liberia och
visat på de stora nyttor som denna typ av kartor kan ge i
form av uppföljning och beslutsunderlag.
Bild: Fjärranalys

Metria mäter
Varbergs fästning
Fästningen i Varberg är i
behov av ritningar som stämmer med verkligheten.
Metria ﬁck uppdraget att
mäta in hela fästningen, ett
uppdrag som var långt ifrån
ett traditionellt uppdrag.
Flera av de ritningar som fanns stämde inte överens med
verkligheten och mätningen skulle utföras i svårtillgängliga,
mörka och trånga utrymmen. För att mäta de detaljer som
fanns både inomhus och utomhus samt alla fasader använde
vi oss av stomnätsmätning, detaljmätning och skanning.
Jobbet resulterade i en leverans av en datamodell för hela
fästningen.
Bild: Markbunden laserskanning

Kartering av
ﬂyktingläger
Metria har under ﬂera års tid
arbetat kontinuerligt med att
kartera ﬂyktingläger i östra
Afrika; främst i Somalia,
men även i Kenya, Djibouti,
Etiopien och Uganda. Bland
annat har Metria vid sju
tillfällen mellan 2008 och 2011 karterat utbredningen av
spontana ﬂyktingläger utanför Mogadishu. Karteringen har
gjorts med hjälp av högupplösta satellitbilder. Uppdragsgivarna har varit FN-organ som använder produkterna till att
uppskatta antalet somalier som lever på ﬂykt i denna del av
Somalia samt till att planera hjälpinsatser.
Bild: Fjärranalys, Flyktingtält centrala Somalia
2008 ©Noe Nielsen / SRSA, 2008
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Kundundersökning 2011

Metria AB:s framgång som bolag hänger på om vi
kan leva upp till – och helst överträﬀa – kundernas
förväntningar på oss. För att lyckas med det måste
vi veta vad dessa förväntningar är, på ett samlat sätt.
Som ett första steg valde vi att själva fråga våra kunder hur vi bäst kan vara till nytta för dem. Under några
veckor i juni 2011 intervjuade vi 37 olika kunder.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Metrias
kunder är nöjda och upplever ett stort värde i sitt
samarbete med Metria. Att nästan samtliga deltagare
svarar mycket bra eller ganska bra på frågan hur de
tycker samarbetet fungerar, samt att så många anser
att kundnyttan är mycket stor eller ganska stor är ett
mycket gott betyg. Många av svaren är rena hyllningar
till Metria, andra har svårt att komma med förslag
på förbättringar då de tycker att allt redan fungerar
optimalt.

”Jag tycker ni är dyrare än era konkurrenter men är
villig att betala för det eftersom ni levererar precis vad
vi vill ha.”
”Kommer inte på något (att förbättra), allt fungerar
optimalt.”
”Ni kan inte tillföra mer (nytta) än ni gör idag.”
Utöver denna undersökning intervjuade vi tre av
våra största kunder. Det framkom att dessa viktiga
kunder ser Metria som experter, som förväntas ligga
i framkant av kunskap och teknik inom våra områden.
Kunderna ser oss mer som en partner än som en leverantör och vill att vi tillsammans med dem utvecklar
deras verksamhet. Helst vill kunderna att vi ska veta
vad de behöver innan de själva vet om det!

Bild på vår monter från GIT dagarna 2011
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Medarbetare

Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Hela
97,4 procent av alla medarbetare valde glädjande
nog att följa med från Lantmäteriet till Metria AB vid
övergången den 1 maj!

Former för anställning i det nya Metria
Bolagiseringen av Metria har inneburit att alla formella strukturer och system som rör medarbetarna
har fått byggas upp utifrån helt nya förutsättningar.
Anställningsvillkor och förhållningssätt är nu reglerade utifrån det statligt ägda bolag som Metria är.
Ett inrangeringsavtal har förhandlats fram mellan Metria och de två arbetstagarorganisationerna
Unionen och Sveriges Ingenjörer. Avtalet reglerar
förhållanden mellan kollektivavtalet ALFA som Lantmäteriet har och IT-avtalet (kollektivavtal) som Metria
valde att ansluta sig till via Almega och IT & Telekomföretagen. I samband med övergången till Metria AB
ﬁck samtliga medarbetare nya anställningskontrakt.

Förutom inrangeringsavtal och nytt kollektivavtal har nya lokala kollektivavtal som exempelvis rör
samverkan, arbetstidsförläggning, tjänsteresor och
beredskap ingåtts under 2011. En rad nya policyer inom
ramen för Metrias personalstrategi har också arbetats fram som exempelvis Arbetsmiljöpolicy, Alkohol
& drogpolicy och Mötes- och resepolicy, med ﬂera.

Metrias anställda 2011
Antal personer som följde med vid övergång från
Lantmäteriet var 326 personer. Under året har 22 personer rekryterats till Metria och 19 personer avslutat
sin anställning inom bolaget (varav två gått i pension).

Rekrytering
Under 2011 har Metria genomfört både ersättningsrekrytering och nyrekrytering. Inom Miljö och Samhälle
är det framförallt systemutvecklare och medarbetare
inom GIS. Inom Mät och Kart har det rekryterats
mätningsingenjörer men inte i den omfattning vi
önskat. Här ﬁnns en tydlig problematik att hitta nya
men erfarna medarbetare och då särskilt på mindre
orter. Under senare delen av 2011 inleddes ett ﬂertal
rekryteringar vilket resulterar i cirka sju nyanställningar i början av 2012.

Åldersstruktur, 2011
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Foto: Jan Dahlqvist
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Under de kommande fem åren kommer 35–40 personer
att gå i pension inom Metria (beroende av medarbetarens val av tidpunkt för pension). Det innebär att vi redan nu har identiﬁerat ett rekryteringsbehov förutom
den övriga personalomsättningen inom Metria samt
den expansion som vi kan förutse. Vi kommer att arbeta
strategiskt och metodiskt med kompetensförsörjning
där kartläggningar av medarbetarnas kompetens kommer att matchas med framtida behov för att säkerställa
en fortsatt god kompetens inom företaget.

Under hösten 2011 påbörjades ett arbete med
lönekartläggning. Lönekartläggningen är ett led i vårt
jämställdhetsarbete. Genom lönekartläggningen analyserar vi om det ﬁnns löneskillnader i Metria AB mellan kvinnor och män som utför samma sorts arbete,
eller tillhör samma yrkeskategori. I ett större perspektiv är kartläggningen ett viktigt verktyg för att belysa
lönenivåerna inom Metria AB och säkerställa att vi har
en konkurrenskraftig lönenivå i förhållande till marknaden. Arbetet med lönekartläggningen sker genom
samverkan med våra arbetstagarorganisationer.

Kompetensutveckling
Den främsta kompetensutvecklingen av våra medarbetare sker i anslutning till de uppdrag vi utför åt våra
kunder. Under året har medarbetarna därför löpande
vidareutbildats för att hela tiden ligga i framkanten av
den senaste teknikutvecklingen inom våra verksamhetsområden.

Lönebildning
Under 2011 har en lönerevision ägt rum inom Metria.
Lönerevisionen gäller från 1 oktober 2010 till 31 mars
2012. Enligt vårt nya kollektivavtal är tidpunkten för
nästa lönerevision den 1 april 2012.

Jämställdhet
Fördelning kvinnor och män (dec, 2011)
Kvinnor

Män

Aﬀärsområde Mät & Kart
(154 anställda)

28%

72%

Aﬀärsområde Miljö & Samhälle
(161 anställda)

33%

67%

Stab (14 anställda)

64%

36%

Av Metrias sex stämmovalda ledamöter är tre kvinnor,
inklusive styrelsens ordförande.

Foto: Jan Dahlqvist
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Åsa Gustafsson,
systemvetare, Luleå

”

Jag arbetar idag som uppdragsledare och scrummaster med ett team som jobbar med utvecklingoch förvaltningsuppdrag.
Under mina sju år på Metria har jag varit inblandad i
många olika utvecklingsuppdrag och även haft
förmånen att arbeta med forskning och utveckling.
På Metria ﬁnns en ambition att hitta nya och
eﬀektiva sätt att jobba. Det ﬁnns också stor frihet
som anställd att påverka sitt arbete. Just nu är jag
sysselsatt med en tjänst som går ut på att kunderna
lätt ska kunna koppla upp sig mot Metrias snygga och
snabba bakgrundskartor för visualisera lägesinformation och aktiviteter.
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Foto: Michael Törnkvist,
Lule-Bild AB

Metria – ett friskt företag
Metria vill vara ett friskt företag med medarbetare
som trivs och mår bra i sin arbetssituation. Vi arbetar
aktivt med insatser inom såväl förebyggande som
rehabiliterande områden. Vi har ett friskvårdsbidrag
som ger medarbetarna en god möjlighet att ta ansvar
för sin egen hälsa.
Metrias medarbetare har tillgång till företagshälsovård som är gemensam för hela företaget. Genom
företagshälsovården kan vi använda oss av professionellt stöd i samband med eventuell krishantering
men framförallt få stöd i vardagen att arbeta förebyggande och rehabiliterande vid behov.

Personalomsättning

Mätningsarbete Grundkarta

Under 2011 låg Metrias externa personalomsättning
från maj–dec på 6,4 procent (exklusive timanställda).
Med tanke på de förändringar som skett under 2011 är
vår bedömning att personalomsättningen är relativt låg.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron i Metria från maj–dec var
3,1 procent. Av den totala sjukfrånvaron är 67 procent
långtidssjukfrånvaro (mer än 60 dagar).

Ny organisation
I slutet av året genomfördes en omorganisation av
Metria. Syftet med omorganisationen var i huvudsak
att skapa en organisation som möjliggör utnyttjandet
av hela vår kapacitet i våra kunduppdrag. Syftet var
också att minska antalet chefsnivåer och skapa en
större närhet mellan högsta ledningen och medarbetaren längst ut i organisationen. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2012.

VD
Karin Annerwall Parö

Ekonomi
Mats Möller, tf

IT
Johan Larsson

Kommunikation
Johanna
Ahlmark, tf

Plan och Mättjänst
Anders Öryd

Produkter
Lotta Lindbom

Analys och Konsult
Pär Johansson

Metrias organisation
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Outsourcing
Ken Meyer

HR
Madeleine
Lennartsson

Utveckling
Peter Jacobson

Utveckling
Martin Davidson

Stora projekt
Jörgen Forsgren

Filip Albinsson,
GIS-konsult, Karlstad

”

Som GIS-konsult har jag många varierande uppdrag.
Jag utbildar och ger support åt våra kunder, samt
fungerar som tekniskt stöd åt Metrias säljare.
Vid byten av system går min roll ofta ut på att leda
projekt. Det är ett roligt jobb där jag träﬀar mycket
folk och en eller ett par gånger om året gör jag uppdrag
utomlands, bland annat i Kina, Indonesien, Armenien
och Grekland.
Jag började jobba på Metria samma dag som jag
gjorde min slutredovisning i skolan. Det är nio år sedan
och jag trivs fortfarande lika bra.

19
Foto: Patrick Kiwa foto,
Karlstad

Carolin Larsson,
mätningsingenjör, Tranås

”

Jag har arbetat nästan fem år på Metria och Lantmäteriet med allt från vägprojekterings- och järnvägsmätning till MBK-uppdrag för kommuner. Innan dess
pluggade jag till lantmäteriingenjör på Högskolan Väst.
Just nu håller jag mest på med MBK-uppdrag (Mätning, Beräknings och Kartering) åt kommuner, samt
projekteringsmätning på järnväg i hela södra Sverige.
Jag har varit med på många spännande projekt
som produktionsmätning för väg, ﬂygsignalering och
kontrollmätning efter ﬂygskanningar. Jag har även
agerat som projektledare för projekteringsmätningen
inför spårbyte, vilket var oerhört roligt, lärorikt och
utvecklande.
Det bästa med att vara mätningsingenjör på Metria
AB är att tillvaron är väldigt fri, och att man får ha hand
om hela processen, planering, fältjobb, efterbearbetning och redovisning.
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Foto: Stefans Foto

Väsentliga händelser under 2011
Externt
Spatial Data Infrastructure – INSPIRE

Kartor till var och en

EU ställer allt högre krav på att data som rör medlemsländerna ska formateras på ett gemensamt sätt och enligt
en given struktur. Anledningen är att informationen ska
kunna utbytas mellan organisationer samt rapporteras
från respektive land till EU centralt, samt att garantera
medborgarnas åtkomst till geograﬁsk information.
Med ambitionen att bygga upp ett fungerande
SDI (Spatial Data Infrastructure) kring geograﬁsk
information med miljöanknytning, beslutades i EU
våren 2007 om ett nytt EU-direktiv med namnet
Inspire (Infrastructure for spatial information in
Europé). Tidsplanen för införandet sträcker sig fram
till och med 2019. Under denna 12-årsperiod ska EU:s
medlemsländer bygga upp en infrastruktur som gör
det möjligt att på ett enkelt sätt utbyta geograﬁska
data med varandra.
Sverige har implementerat direktivet i svensk
lagstiftning, vilket medför vissa krav på det Inspiredata som hanteras mellan svenska myndigheter. Bland
annat måste ett 20-tal svenska myndigheter tillhandahålla metadata och tjänster som tillgängliggör deras
data för hela Europa.
Under året har detta fått ett allt större genomslag
på marknaden. Metria har avsatt resurser för att lära
oss vilka krav Inspire ställer nu och i framtiden. Vi har
även utvecklat teknik och metoder för att kunna hjälpa
myndigheter att uppfylla dessa krav. Satsningen har
inneburit att vi rekryterat ﬂera nya medarbetare.
Resurser har även investerats för att marknadsföra
Metrias kompetens på området.

Tack vare kartor och positionering via bland annat
GPS i smartphones har medvetandet om kartans möjligheter lyfts hos många människor. Framför allt kom
det stora uppvaknandet hos allmänheten när Google
Earth, Google Maps, Eniro och hitta.se började lansera
tjänster inom GIS. Teknikutveckling har gjort att
geograﬁsk positionering har gått från att vara en unik
tjänst till att bli tillgänglig för alla. Kartor och geograﬁsk information är numera något som många människor använder sig av i sin vardag både yrkesmässigt
och privat, vilket gör att förståelsen för och behovet
av kart- och positioneringstjänster bara har börjat.
Efterfrågan på att överföra tjänster via appar ökar
explosionsartat, och kan exempliﬁeras med visionen
att få automatisk guidning genom exempelvis en
aﬀärsgalleria via smartphone.
Utvecklingen inom området är snabb. Livscykeln
för utveckling av positionering och geograﬁsk information kan jämföras med övriga IT-världen. Den
är dock inte lika kort, men präglas istället av större
paradigmskiften.

Lågkonjunktur
År 2011 har präglats av lågkonjunktur och ﬁnanskris.
Metrias verksamhet har inte påverkats av konjunkturen i någon större utsträckning. Vi måste dock vara
medvetna om att budgeten hos vissa av våra oﬀentliga
kunder på sikt kan påverkas av konjunkturnedgången.

En hård vinter
IT minskar miljöbelastningen
EU-kommissionen siar om att IT har potential att minska miljöbelastningen med 15 procent i samhällets alla
sektorer fram till år 2020. Det gäller såväl boende och
byggande som transporter, logistik och smarta elnät.
Många åtgärder är kopplade till bättre användande av
geograﬁsk information för bland annat logistik och
verksamhetsstöd.

Den snörika vintern 2010-2011 påverkade Metrias mätningsarbete under framför allt det första kvartalet
2011. Snötäcket låg djupt, även på de delar av Sverige
som normalt inte har snö i februari och mars. Detta
ﬁck till följd att möjligheten att genomföra uppdrag
under denna tid minskade, vilket i sin tur ökade arbetsbelastningen under årets påföljande kvartal.
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Internt
Bolaget Metria
Verksamheten under år 2011 har präglats av det strukturbygge som varit förutsättningen för vår övergång
från division Metria inom Lantmäteriet till Metria AB.
I mars utsåg en extra stämma en styrelse för bolaget. Vid sitt första möte utsåg den Karin Annerwall
Parö till VD. Den formella bolagiseringen avslutades den 1 maj. Den följdes av ett praktiskt förändringsarbete som involverat samtliga medarbetare,
detta eftersom all planering och implementering av
förändringarna har skett parallellt med den ordinarie
verksamheten.
En strategisk aﬀärsplan för bolagets verksamhet
2012-2014 – som också innefattar en ny styrmodell
för bolaget – har utarbetats av ledningen, i samarbete
med styrelsen.

Struktur och system
Under tiden som myndighetsdivision låg funktionerna
för personal, IT, kommunikation och den största delen
av ekonomihanteringen på Lantmäteriet. Under 2011
har ekonomifunktionen byggts upp och en HR-chef,
en IT-chef och en Kommunikationschef har tillsatts.
Dessa fyra funktioner har under året byggt upp strukturer, strategier och arbetssätt, liksom policyer, riktlinjer och avtal inom sina respektive områden. Ett nytt
ekonomisystem, en ny IT-platt form och en ny graﬁsk
proﬁl har också implementerats i verksamheten.
Under årets sista kvartal togs en ny struktur för
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Metrias organisation fram av bolagsledningen, med
stöd av omfattande medarbetarintervjuer. Den nya
organisationen trädde i kraft den 1 januari 2012.
Under fjärde kvartalet slutfördes arbetet med den
miljöcertiﬁering som anpassats för Metrias verksamhet som bolag. Arbetssätt och rutiner som är viktiga
för vår verksamhet och i vår vardag har speciﬁcerats.

Utveckling av verksamheten
Under året har Metrias geodatalager vidareutvecklats enligt de relevanta ISO-standarder som möter
kundernas krav på kvalitetsdeklaration. Satsningen
innefattar bland annat att all data i vårt lager nu innehåller metadata, det vill säga beskrivande information om datat. Med det nya systemet får Metria en
ännu bättre kontroll av samtliga datas kvalitet och
aktualitet.
Metria har byggt ett antal tjänster som förädlar
leveranser av geograﬁskt relaterad information. Våra
kunder kan, via tjänster som MetriaMaps och FastighetSök, själva komma åt efterfrågad information.
En ny version av Metrias e-handelssystem för
försäljning av kartor, ﬂyg och satellitbilder med olika
betalsätt har utvecklats. Här ﬁnns också ett nytt sätt
att konsumera e-handlat kartdata via en nyutvecklad
app för Android och Apple smartphones.
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Snöväder över hela Sverige.
NASA/GSFC, Rapid Response

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Metria AB får härmed avge årsredovisning
för verksamhetsåret 2011, bolagets första verksamhetsår.

Information om bolaget
Metria AB, 556799-2242, med säte i Gävle kommun,
Sverige, ägs till 100 procent av den svenska staten.
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster och
produkter inom områdena geograﬁsk information,
fastighetsinformation och geograﬁsk informationsteknik.
Sveriges Riksdag beslutade den 16 mars 2011 att
bolagisera delar av division Metria i Lantmäteriet per
den 1 maj 2011. Staten förvärvade det vilande bolaget
Erub AB den 31 mars 2011, som namnändrades till
Metria AB. Bolagets första årsredovisning (Erub AB)
upprättades för räkenskapsåret, 2010-01-14–2010-1231. Ingen verksamhet bedrevs i bolaget innan namnändringen till Metria AB som gjordes den 1 maj 2011.
Metria AB benämns antingen med sitt fulla namn
eller som Metria.
Bolagets rapportering sker i tusentals svenska
kronor, tkr.

Redovisat värde vid förvärv
mnkr
Materiella anläggningstillgångar

15,2

Omsättningstillgångar

72,0

Eget kapital

-

Avsättningar

-1,7

Kortfristiga skulder

-57,1

Nettoidentiﬁerade tillgångar och skulder

28,4

Goodwill

86,3

Köpeskilling

114,7

Ägarförhållanden
Metria AB ägs till 100 procent av svenska staten.

Flerårsöversikt
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

Förvärvsbalanser

mnkr

I samband med bolagiseringen av delar av Lantmäteriets division Metria den 1 maj 2011, överläts tillgångar
och skulder via rörelseförvärv till Metria AB till
bedömt marknadsvärde. I samband med transaktionen uppstod en goodwill om 86,3 mnkr. Köpeskillingen
fastställdes till 114,7 mnkr.
Detta ﬁnansierades genom två kvittningsemissioner i bolaget om 43,2 mnkr och om 60,0 mnkr, samt
genom egna medel om 11,4 mnkr.

Nettoomsättning
Resultat efter ﬁnansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet, %

maj–dec
2011

maj–dec
2010*

300,0

299,3

-6,3

0,0

243,1

0,1

329

326

40,6

100,0

Avkastning på sysselsatt kapital, %

-6,3

0,0

Avkastning på eget kapital %

-4,8

0,0

Deﬁnitioner på sid 26.
* Proforma har tagits fram för jämförelseperioderna maj– december
2010 då verksamheten bedrevs i en division i Lantmäteriet
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Information om verksamheten
Metria AB är Sveriges ledande företag inom geograﬁsk information och geograﬁsk informationsteknik.
Verksamheten har en bredd och ett djup som lagt
grund till den position vi har som marknadsledande
i branschen. Vi kan erbjuda våra kunder en unik
kombination av produkter, tjänster och kunskap som
baseras på geograﬁsk information. Våra medarbetare
har inte bara specialkompetens kring insamling av
data, de kan också erbjuda hjälp kring de frågor som
berör hur kunden på bästa sätt kan implementera den
geograﬁska informationen i sin egen verksamhet.
Sammantaget kan man säga att Metria erbjuder
hela kedjan, från insamling till publicering av data.
Vi hjälper våra kunder att samla in, bearbeta och
använda geograﬁsk information.
Metrias verksamhet vänder sig till organisationer
där geograﬁsk information är verksamhetskritisk.
Kommuner är Metrias största kundgrupp, följd av
bank, ﬁnans, försäkring och mäklare samt övrig
oﬀentlig förvaltning. Totalförsvaret, oﬀentlig förvaltning, telekom, energi, sökföretag, skog och kreditmarknad är andra exempel på viktiga kunder. Bolaget
har också försäljning av geograﬁsk information direkt
mot privatpersoner.
Bland våra medarbetare ﬁnns bland annat mätnings- och kartingenjörer, lantmätare, systemvetare
och systemutvecklare, biologer, geologer, projektledare, fjärranalysexperter, GIS- och verksamhetskonsulter. Det stora ﬂertalet har en akademisk examen
från högskola eller universitet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

På bolagets första bolagsstämma tillsattes en
bolagsstyrelse och styrelsen utsåg Karin Annerwall
Parö till Metrias VD.
Den formella bolagiseringen avslutades den 1 maj.
Den följdes av ett praktiskt förändringsarbete som
involverat samtliga medarbetare, detta eftersom all
planering och implementering av förändringarna skett
parallellt med den ordinarie verksamheten.
Strukturer, strategier och arbetssätt, liksom
policyer, riktlinjer och avtal har under året byggts upp.
Ett nytt ekonomisystem och en ny graﬁsk proﬁl har
implementerats i verksamheten.
Under fjärde kvartalet slutfördes arbetet med
den miljöcertiﬁering som nu anpassats för Metrias
verksamhet som bolag.
Arbetet med en ny och egen IT-platt form har varit
omfattande. Den har genomförts enligt tidplan men
med vissa driftsstörningar.
I oktober tecknades ett leasingavtal med Telecomputing AB avseende alla administrativa datorer i
bolaget. Avtalet löper på tre (3) år och innebär en årlig
kostnad på ca 1,8 mnkr.
Under årets sista kvartal togs en ny struktur för
Metrias organisation fram av bolagsledningen, med
stöd av omfattande medarbetarintervjuer. Den nya
organisationen trädde i kraft den 1 januari 2012.

Nettoomsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning för året uppgick till
300,0 mnkr. Rörelseresultatet uppgick till -6,3 mnkr.
Rörelsemarginalen blev -2,1 %. Resultatet efter skatt
uppgick till -4,7 mnkr. Årets resultat har belastats med
bolagiseringskostnader om ca 4,8 mnkr.

Från början ingick Metria i den statliga myndigheten
Lantmäteriverket (Lantmäteriet). Regeringen beslutade i mars 2011 att division Metria skulle bolagiseras.
Den 1 maj 2011 bildades det statliga aktiebolaget
Metria AB med 326 medarbetare på 35 orter.
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Nyckeltal
mnkr

Sysselsatt kapital
maj–dec
2011

Nettoomsättning

300,0

Rörelseresultat

-6,3

Rörelsemarginal, %

-2,1

Resultat före skatt

-6,3

Resultat efter skatt

-4,7

Avkastning eget kapital, %

-4,8

Avkastning sysselsatt kapital, %

-6,3

Soliditet, %

Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder.

Nettoskuld
Räntebärande skulder minskade med räntebärande
tillgångar och likvida medel.
Räntebärande skulder - kassa = nettoskuld.
Om företaget har större kassa än skulder så blir
nettoskulden negativ.

40,6

Kassaﬂöde från löpande verksamhet

20,1

Likviditet och ﬁnansiell ställning

Investeringar

4,4

Investeringar, förvärv från Lantmäteriet,
materiella

15,1

Investeringar, förvärv från Lantmäteriet,
immateriella

86,3

Medelantal anställda

294

Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av året
till 98,7 mnkr och soliditeten till 40,6 procent. Vid
utgången av året fanns en outnyttjad checkräkningskredit på 70 mnkr.
Under perioden uppgick investeringarna till totalt
4,4 mnkr och bestod i huvudsak av mätutrustningar
och bilar.

Resultat per aktie, kronor
Nettoskuld

-0,23
-4,4

Kassaﬂöde
Deﬁnitioner
Avkastning eget kapital
Resultat efter skatt i procent av periodens utgående
eget kapital.

Avkastning sysselsatt kapital
Rörelseresultat plus ﬁnansiella intäkter i procent av
utgående sysselsatt kapital.

Kassaﬂödet under året uppgick till 4,4 mnkr. Den
löpande verksamheten har bidragit med 20,1 mnkr,
investeringsverksamheten har belastat kassaﬂödet
med -15,7 mnkr.

Finansiella mål
Vid årsstämman i april 2013 förväntas ägaren fastställa de ﬁnansiella målen.

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen på
balansdagen.
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Risk är här deﬁnierat som en händelse som påverkar
bolagets möjlighet att uppnå sina verksamhetsmål
och genomföra sina strategier. Identiﬁering av
riskerna har utgått från de aﬀärsrisker som rapporterats av verksamheterna. Riskerna har sedan värderats

av ledningen och bedömningen är baserad på sannolikhet och konsekvens.
De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms
vara omvärldsrisker och projektrisker.
Bolaget har för avsikt att under 2012 genomföra
en riskanalys och ta fram system för riskhantering i
samband med den ﬁnansiella rapporteringen.

Omvärldsrisk
En konjunkturnedgång med minskad nybyggnation
som följd innebär en minskad efterfrågan på mätuppdrag.
En lägre aktivitet på fastighetsmarknaden ger ett
minskat behov av fastighetsinformation.

Finansiella risker
Den ﬁnansiella risknivån är låg. Bolagets kapitalkostnad minimeras genom eﬀektiva ﬁnansieringslösningar samt eﬀektiv hantering och kontroll av bolagets
ﬁnansiella risker.

Myndighetskunder
De kunder som tidigare samarbetat med oss genom
myndighetssamverkan måste i fortsättningen handla
upp dessa tjänster genom LOU. Risken ﬁnns att dessa
långa kundrelationer bryts genom att kunden handlar
upp en annan leverantör. I detta skede kan kunden
även välja att göra upphandlingar via EU som öppnar
upp för nya internationella aktörer att blir konkurrenter på den svenska marknaden.

Projektrisker
Handhavandet av projekten kan innebära en risk,
förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidsplan.
I och med bolagiseringen ställs högre krav på
organisationen och ledningen innan alla system och
rutiner är på plats.

Risker i medarbetarperspektivet
Metria står inför en period av stora pensionsavgångar
inom de närmsta fyra till fem åren. Detta innebär att
rekryteringarna kommer att bli betydande, såväl
ersättningsrekryteringarna som nyrekryteringarna.
Metria har en hög och god kompetens bland företagets medarbetare. Det är av stor vikt att kunna behålla
och utvecklad denna kompetens. Det ﬁnns svårigheter
att rekrytera inom vissa grupper. Det råder bland annat
brist på utbildade mätningsingenjörer vilket gör det
svårt att rekrytera rätt personal.

Datadelning
EU tog 2007 beslut om ett nytt EU-direktiv, Inspire,
med syftet att ge bättre tillgång till oﬀentliga geodata, för tillämpning på miljöfrågor, via tjänster på
Internet. Motivet är att myndigheter på ett eﬀektivare sätt ska kunna utbyta data med varandra. Detta
rör sig till största delen om Lantmäteriets geodata.
Tidigare har myndigheterna köpt dessa data från
Lantmäteriets återförsäljare, i första hand Metria, nu
kan de som alternativ betala en avgift och få tillgång
till data i obearbetad form för eget bruk. Stora
myndigheter och kommuner har redan tecknat avtal
för datadelning och ﬂer väntas följa efter. Metrias roll
som återförsäljare kommer därför att förändras till
att mer fokusera på försäljning av förädlade data.
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Känslighetsanalys
Personalkostnader
Metria är personalintensivt och personalkostnaderna
står för drygt 40 procent av de totala kostnaderna.
1 procents högre lönenivå motsvarar på årsbasis
1,3 mnkr ökade lönekostnader.

Påverkan av räntenivå
Eftersom Metria inte har några långfristiga skulder
har en ränteförändring ingen nämnvärd påverkan på
bolagets kostnader.

(beroende av medarbetarens val av tidpunkt för
pension). Det innebär att vi redan nu har identiﬁerat
ett rekryteringsbehov förutom den övriga personalomsättningen inom Metria samt den expansion som
vi kan förutse. Vi kommer att arbeta strategiskt och
metodiskt med kompetensförsörjning där kartläggningar av medarbetarnas kompetens kommer att
matchas med framtida behov för att säkerställa en
fortsatt god kompetens inom företaget.

Ersättning till ledande befattningshavare
Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång
Några väsentliga händelser efter rapportperiodens
utgång ﬁnns inte att rapportera.

Medarbetare
Medarbetarnas kompetens och erfarenhet är grunden
för bolagets goda resultat. Inom Metria ﬁnns en bredd
av olika kunskaper och kompetenser gällande geograﬁsk information och teknologi, tillsammans med
expertkompetens inom vissa områden.
Av Metrias medarbetare i Lantmäteriet var det
97,4 procent som valde att följa med vid övergång
från myndigheten Lantmäteriet till bolaget Metria
vilket innebar att 326 medarbetare följde med. Under
perioden maj till december 2011 var medelantalet
anställda 294.
Att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för
Metria och bolaget arbetar för en god arbetsmiljö,
rätt vis och jämställd lönebildning samt har ambitionen att medarbetarna får arbeta med spännande och
utvecklande uppdrag.
Metrias medarbetare har tillgång till en gemensam
företagshälsovård. Under de kommande fem åren
kommer 35–40 personer att gå i pension inom Metria
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Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar till
ledande befattningshavare. Riktlinjer om ersättning
till ledande befattningshavare beslutades vid den
extra bolagsstämman den 31 mars 2011. 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 av not 5 på sidan 38.

Miljöinformation
Det huvudsakliga miljöarbetet i Metria har under
2011 varit inriktat på att bygga upp ett eget ledningssystem för miljön och miljöcertiﬁera företaget enligt
ISO14001. Miljöledningssystemet utgörs av riktlinjer
och dokument som styr och beskriver hur miljöarbetet
ska bedrivas inom Metria. I systemet ﬁnns även beskrivet vem som ansvarar för vad. I arbetet har ingått
att ta fram de styrande och beskrivande dokumenten
samt att tillsammans med miljörevisorerna genomföra så kallade certiﬁeringsrevisioner på Metrias
största kontor.
En viktig del har också varit att ta fram en miljöpolicy och med den som grund arbeta fram ett antal
miljömål för Metria. Vi har haft som ambition att i

policyn och miljömålen lyfta fram den positiva påverkan våra produkter och tjänster har för de nationella
miljömålen.
Ett exempel på detta är att vi i vårt produktregister lyfter in dels vilka miljöaspekter som ﬁnns på en
produkt eller en tjänst och dels vilken påverkan den
har på de nationella miljömålen. En GIS-analys i botten
på en transporttjänst påverkar till exempel miljömål
nr 1 och 2 om begränsad klimatpåverkan och frisk
luft och miljömål nr 15 om en god bebyggd miljö med
avseende på buller och utsläpp.

Förslag till vinstdisposition

Årsstämma
Metria ABs årstämma äger rum 2012-04-24 i Stockholm.

Kalendarium
Årsredovisning 2011
Delårsrapport kvartal 1
Delårsrapport kvartal 2
Delårsrapport kvartal 3

2012-03-28
2012-04-25
2012-08-14
2012-10-30

Vad beträﬀar företagets resultat och ställning i
övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
i kronor:
Överkursfond
Årets förlust
Totalt

82 618 246,00
-4 702 375,85
77 915 870,15

Styrelsen och verkställande direktören i Metria AB
föreslår att till förfogande stående vinstmedlen på
77 915 870,15 överförs i ny räkning.
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Resultaträkning

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Not

2011-01-01
–2011-12-31*

2010-01-14
–2010-12-31

Nettoomsättning

2

299 956

-

Övriga rörelseintäkter

2

4 724

-

304 680

0

-111 151

-

Summa rörelsens intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader

3, 4

-59 466

-

Personalkostnader

5, 6

-130 478

-

7

-9 901

-

-310 996

0

-6 316

0

113

-

Räntekostnader och liknande resultatposter

-70

-

Finansnetto

43

0

-6 273

0

1 571

-

-4 702

0

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

Rörelseresultat

Resultat från ﬁnansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

Resultat efter ﬁnansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat
*Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj 2011.
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9

Balansräkning

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Not

2011-12-31

2010-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

11

80 649

-

80 649

0

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

12

6 817

-

Inventarier, verktyg och installationer

13

8 458

-

15 275

0

1 571

-

1 571

0

97 495

0

14 340

-

114 322

-

733

100

11 766

-

141 161

100

4 413

-

145 574

100

243 069

100

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjutna skattefordringar

10

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Upparbetade, ej fakturerade intäkter

14

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

15
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Balansräkning, fortsättning

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Not

2011-12-31

2010-12-31

16

20 755

100

20 755

100

Överkursfond

82 618

-

Årets förlust

-4 702

-

77 916

0

98 671

100

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

751

-

Övriga avsättningar

134

-

885

0

36 409

-

Leverantörsskulder

32 435

-

Övriga kortfristiga skulder

25 105

-

49 564

-

143 513

0

243 069

100

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Avsättningar

17

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Fakturerade, ej upparbetade intäkter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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18

19

Förändringar i eget kapital

Belopp i tusentals kronor (tkr)

Eget kapital 2010-01-14

Aktiekapital

Överkursfond

100

-

Årets resultat

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

100

-

-

Eget kapital 2010-12-31

100

0

0

100

Ingående balans 2011-01-01

100

0

0

100

8 649

34 595

43 244

12 006

48 023

60 029

Kvittningsemission 2011-04-27
8 648 695 aktier
Kvittningsemission 2011-06-22
12 005 867 aktier
Årets resultat
Eget kapital 2011-12-31

20 755

82 618

-4 702

-4 702

-4 702

98 671
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Kassaﬂödesanalys

Belopp i tusentals kronor (tkr)

2011-01-01
–2011-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före ﬁnansiella poster

-6 273

Justering för poster som inte ingår i kassaﬂödet
Avskrivningar
Avsättningar
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

9 901
-811
2 817

Kassaﬂöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring pågående arbete

22 069

Ökning rörelsefordringar

-54 821

Ökning rörelseskulder

50 072

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

20 137

Investeringsverksamheten
Förvärv av rörelse

-11 448

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-4 276

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-15 724

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

0

Årets kassaﬂöde

4 413

Likvida medel vid årets slut

4 413
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) samt uttalanden från Rådet för
ﬁnansiell rapportering.

Klassiﬁcering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som
förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv
månader räknat från balansdagen.
Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder
består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från
balansdagen.

Värderingsprinciper med mera
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaﬀningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Bolaget har både inkråmsgoodwill och förvärvsgoodwill. Inkråmsgoodwill har en bedömd nyttjandeperiod på 5 år och förvärvsgoodwill på 10 år.
Avskrivning av immateriella tillgångar sker linjärt
över bedömd nyttjandeperiod.

Bolaget har gjort en värdering per 31 december
2011 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.
Övrig goodwill skrivs av på 5 år. Utöver goodwill
förekommer inga immateriella anläggningstillgångar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaﬀningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar.
Anskaﬀningsvärdet inbegriper inköpspriset, kostnader som direkt kan hänföras till förvärvet och utgifter för att iordningställa tillgången fram till dess att
den är färdig att sättas i bruk. Avskrivningar redovisas
utifrån förväntad och bedömd nyttjandeperiod med
tillämpning av linjär avskrivningsmetod. Avskrivning
påbörjas när tillgångarna är färdiga för avsett bruk.
Bedömda nyttjandeperioder är för:
Maskiner och andra tekniska anläggningar såsom:
Fordon, datorer, GPS-mottagare, 3 år och övriga
inventarier, 3–5 år.
De tillgångar som övertogs från Lantmäteriet skrivs
av enligt kvarstående nyttjandeperiod vilket innebär
att avskrivningsperioden kan vara kortare för dessa.

Goodwill
Goodwill utvärderas årligen eller när indikation om nedskrivningsbehov föreligger, genom att förväntade framtida
kassaflöden bedöms. Använda prognoser avseende framtida kassaflöden baseras på den prognos som fastställts av
företagsledningen för de närmaste fyra åren.

Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaﬀningsvärde minskat med eventuella nedskrivningar.
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Noter, fortsättning

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta ska omräknas
till balansdagens kurs. Då kurserna som ﬁnns i ekonomisystemet i jämförelse med balansdagens aktuella
valutakurser inte innebär några nämnvärda diﬀerenser har ingen justering gjorts i detta bokslut. Kursdifferenser på rörelsefordringar, ﬁnansiella fordringar
och skulder redovisas bland rörelsens poster.

Pågående arbeten
Pågående arbeten värderas enligt metoden Successiv
vinstavräkning.
Ett konsultuppdrag är ett uppdrag som följer
av ett särskilt framförhandlat avtal och som avser
produktion av ett objekt eller ﬂera objekt som står
i nära samband med, eller är beroende av, varandra
med avseende på utformning, teknik, funktion eller
användning.
Ett fastprisuppdrag är ett konsultuppdrag där
avtal har slutits om ett fast pris för hela uppdraget
eller per producerad enhet och där priset kan höjas
på grund av klausuler om kompensation för prisstegringar.
Ett uppdrag på löpande räkning är ett konsultuppdrag där ersättning utgår för de utgifter som omfattas av avtalet samt ett procentuellt tillägg på dessa
utgifter eller med ett tillägg i form av ett fast belopp.
Uppdragsinkomsten matchas mot uppdragsutgifter i förhållande till uppdragets färdigställandegrad
på balansdagen. Resultatet blir att intäkter, kostnader
och därmed resultat hänförs till den redovisningsperiod under vilken arbetet utförs.
I Metria används i huvudsak, fast pris och löpande
räkning som ersättningsformer för uppdrag/projekt.
Värderingen av projekt till fast pris görs med
budgeterade kostnader/intäkter som grund samt en
bedömning av värdet av projekten på balansdagen.
Värderingen av projekt till löpande räkning görs
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med nedlagd tid och omkostnader som grund i förhållande till bokförda intäkter.
Värderingen sker per projekt och projekten redovisas antingen som upparbetade ej fakturerade intäkter
eller fakturerade ej upparbetade intäkter.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inﬂyta efter avdrag för osäkra fordringar som
bedömts individuellt. En kundfordrings förväntade
löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt
belopp utan diskontering.

Likvida medel
Likvida medel omfattar kassa och omedelbart tillgängliga banktillgodohavanden.

Leverantörsskulder
Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och
värderas utan diskontering till nominellt belopp.

Pensioner
Bolaget har både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I inkråmsöverlåtelsen från
Lantmäteriet ingick en förmånsbestämd tjänstepensionsskuld. Denna skuld berör ett fåtal personer.
Den avgiftsbestämda planen tillämpas från och
med bildandet av bolaget och tryggas genom inbetalning till försäkringsbolag. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken ett företag
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet.
Företaget har därefter inga rättsliga eller informella
förpliktelser att betala ytterligare avgifter relaterat
till den anställdes intjänade pensioner.

Skatt
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att
dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar
i framtiden. Redovisad inkomstskatt motsvarar den
uppskjutna skatten.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en
följd av en inträﬀad händelse och det är troligt att ett
utﬂöde av resurser krävs för att reglera åtagandet
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Not 2 Intäkternas fördelning
2011-01-01 2010-01-14
–2011-12-31 –2010-12-31
I nettoomsättningen ingår
intäkter från:
Tjänster

299 956

-

Summa

299 956

0

4 366

-

I övriga intäkter ingår
intäkter från:
EU-bidrag
Övrigt
Summa

Leasing
All leasing klassiﬁceras i redovisningen som operationell.

0

Not 3 Ersättning till revisorerna
2011-01-01 2010-01-14
–2011-12-31 –2010-12-31

Intäkter
Som intäkt redovisas det verkliga värdet av vad som
erhållits eller som kommer att erhållas. Avdrag görs
för lämnade rabatter.
För abonnemangsintäkter innebär det att intäkten
fördelas jämnt över perioden. Leveranser intäktsredovisas 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.

358
4 724

Grant Thornton Sweden AB
Revisionsuppdraget

328

-

Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

200

-

Övriga tjänster
Summa

134

-

662

0

Not 4 Operationella leasingavtal
Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter,
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar
sig enligt följande:
2011-01-01 2010-01-14
–2011-12-31 –2010-12-31
Förfaller till betalning inom
ett år

1 800

-

Förfaller till betalning senare
än ett men inom fem år

3 600

-

5 400

0
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Leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella leasingavtal uppgår under året till följande:
2011-01-01 2010-01-14
–2011-12-31 –2010-12-31
Leasingkostnader

Not 5

551

de 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 av not 6 på sidan 39.

-

Ersättning till ledande
befattningshavare

Regeringen har fastställt riktlinjer för ersättningar till
ledande befattningshavare. Riktlinjer om ersättning
till ledande befattningshavare beslutades vid den
extra bolagsstämman den 31 mars 2011. Metria följer
regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledan-

Förändringar i kretsen ledande
befattningshavare
Under året har en HR-chef hyrts in via ett bemanningsföretag. Från den 1 december har bolaget anställt en
HR-chef.
Kommunikationschefen har hyrts in via ett konsultföretag. Tjänsten har tillsatts i början av 2012.

Övriga
förmåner

Pensionskostnad

1 090

25

319

Funktion

Karin Annerwall Parö

VD

Peter Jacobsson

Utvecklingschef

Madeleine Lennartsson

HR-chef

fr. o. m. 1/12

59

11

Niklas Andersson

Aﬀärsområdeschef

t. o. m. 30/9

340

55

Pär Johansson

Aﬀärsområdeschef

fr. o. m. 1/9

Jörgen Forsgren

Aﬀärsområdeschef

Mats Nilsson

Ekonomichef

Summa

38

Not

Lön

Ledande befattningshavare

481

91

217

62

529

108

485
3 201

94
25

740

Not 6

Personal

Medelantalet anställda

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare på balansdagen
2011-01-01 2010-01-14
–2011-12-31 –2010-12-31

Kvinnor

93

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

-

201

-

Män

5

-

294

0

Totalt

7

0

Sjukfrånvaro
2011-01-01 2010-01-14
–2011-12-31 –2010-12-31
1 505

-

83 442

Totalt löner och ersättningar

84 947

0

Sociala avgifter enligt lag
och avtal

31 484

-

319

-

Pensionskostnader för
styrelsen och verkställande
direktören

-

10 601

-

Totala sociala avgifter och
pensionskostnader

42 404

0

Totalt löner, ersätt ningar,
sociala avgifter och pensionskostnader

127 351

0

Total sjukfrånvaro%

3,1

-

67,0

-

- sjukfrånvaro för män, %

2,1

-

- sjukfrånvaro för kvinnor, %

5,1

-

- långtidssjukfrånvaro, %

- anställda –29 år, %

1,3

-

- anställda 30–49 år, %

2,0

-

- anställda 50 år–, %

5,1

-

Riktlinjer för ersättning till styrelsen
Metria följer statens riktlinjer vad gäller ersättning
till styrelse. Till styrelsens ordförande och ledamöter
utgår arvode enligt beslut på en extra bolagsstämma
den 31 mars 2011. 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.

Pensioner

Styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor

2

Kvinnor

Löner och ersättningar till
övriga anställda

Pensionskostnader för övriga
anställda

2010-01-14
–2010-12-31

-

Män
Totalt

2011-01-01
–2011-12-31

2011-01-01
–2011-12-31

2010-01-14
–2010-12-31

3

-

Män

5

-

Totalt

8

0

VD, övriga ledande befattningshavare samt övriga
anställda omfattas av ITP 1 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 VD och övriga ledande befattningshavare är 65 år.
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Not 9

Avtal om avgångsvederlag
Verkställande direktören har en uppsägningstid om sex
(6) månader från båda parter. Uppsägningen skall ske
skriftligen. Under uppsägningen är verkställande direktören berättigad till samtliga anställningsförmåner.
Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande
direktören, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, berättigad till avgångsvederlag motsvarande månadslönen under maximalt
arton (18) månader.
Bolaget skall under den tid detta avtal löper
årligen avsätta till en pensionsplan utformad av den
verkställande direktören ett belopp som motsvara 30
procent av den aktuella fasta lönen. Bolaget ska också
under anställningstiden bekosta och vidmakthålla en
sjukvårdsförsäkring för den verkställande direktören.

Not 7

Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgångar

Skatt på årets resultat
2011-01-01 2010-01-14
–2011-12-31

–2010-12-31

Uppskjuten skatt på aktiverade underskottsavdrag

1 571

-

Summa

1 571

0

Not 10 Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran
avseende aktiverade underskottsavdrag

2011-12-31

2010-12-31

1 571

-

1 571

0

2011-12-31

2010-12-31

0

-

86 300

-

Not 11 Goodwill

Vid årets ingång
Årets förändringar

2011-01-01 2010-01-14
–2011-12-31

–2010-12-31

Goodwill

5 761

-

Maskiner och andra tekniska
anläggningar

1 892

-

Inventarier, verktyg och
installationer

2 248

-

9 901

0

Not 8

-Inköp

110

-

86 410

0

-Avskrivningar

-5 761

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-5 761

0

80 649

0

Utgående ackumulerade
anskaﬀningsvärden
Årets förändringar

Utgående restvärde
enligt plan

Övriga ränteintäkter
och liknande resultatposter
2011-01-01 2010-01-14
–2011-12-31

–2010-12-31

Ränteintäkter

-113

-

Summa

-113

0
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-Via rörelseförvärv

Not 14 Upparbetade, ej fakturerade intäkter

Not 12 Maskiner och andra tekniska
anläggningar
2011-12-31

2010-12-31

0

-

Vid årets ingång
Årets förändringar

Fast-prisuppdrag
Löpande räkning
Totalt:

-Via rörelseförvärv

7 338

-

-Inköp

1 372

-

Utgående ackumulerade
anskaﬀningsvärden

8 710

0

-Avskrivningar

-1 893

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-1 893

0

6 817

0

2010-12-31

0

-

-Via rörelseförvärv

7 802

-

-Inköp

2 904

-

Utgående ackumulerade
anskaﬀningsvärden

10 706

0

Vid årets ingång
Årets förändringar

Årets förändringar

11 727

-

14 340

0

2010-12-31

Förutbetalda hyror

3 516

-

Förutbetalda licensavgifter

1 401

-

Förutbetalda avgifter, Lantmäteriet

5 265

-

Upplupna intäkter

1 000

-

Summa

2011-12-31

-

2011-12-31

Övriga poster

Not 13 Inventarier, verktyg
och installationer

2010-12-31

2 613

Not 15 Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Årets förändringar

Utgående restvärde
enligt plan

2011-12-31

584

-

11 766

0

Not 16 Aktiekapital
Aktiekapitalet består av 20 754 562 st A-aktier med
kvotvärde 1 krona.

Not 17 Avsättningar

Vid årets ingång

2011-12-31

2010-12-31

0

-

-Avskrivningar

-2 248

-

Via rörelseförvärv

1 666

-

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-2 248

0

Ianspråktaget under perioden

-781

-

Utgående restvärde
enligt plan

8 458

0

Avsättning vid årets utgång

885

0
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Not 18 Fakturerade, ej upparbetade intäkter
2011-12-31

2010-12-31

Fastprisuppdrag

2 569

-

Löpande räkning

33 840

-

Totalt

36 409

0

Not 19 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Upplupna löner

2011-12-31

2010-12-31

489

-

Upplupna semesterlöner

12 353

-

Upplupna sociala avgifter

3 900

-

2 510

-

Upplupen särskild löneskatt

2 150

-

Upplupna kostnader dataköp
Lantmäteriet

9 621

-

Reservation för kundåtaganden 2012

3 214

-

10 568

-

Upplupna pensionskostnader

Förutbetalda intäkter
Övriga poster
Summa

42
42

4 759

-

49 564

0

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas
årsstämman 2012-04-24 för fastställelse.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar
härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och Rådet för ﬁnansiell
rapporterings rekommendation RFR2 samt god
redovisningssed och ger en rätt visande bild av företagets verksamhet, ställning och resultat. Ingenting
av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna
påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Förvaltningsberättelsen ger en rätt visande
översikt över utvecklingen av företagets verksamhet,
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Gävle 2012-03-28

Christina Rogestam
Styrelseordförande

Johan Hallberg

Gunvor Engström

Peter Ljung

Marinette Radebo

Anders Ågren

Erik Nilsson
Arbetstagarrepresentant

Lars Olsson
Arbetstagarrepresentant

Karin Annerwall Parö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Grant Thornton Sweden AB

-

-

Lena Möllerström Nording
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Metria AB, org. nr 556799-2242

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Metria AB för år
2011. Bolagets årsredovisning ﬁnns på sidorna 24–43.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rätt visande bild enligt årsredovisningslagen och
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.

rätt visande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
eﬀektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Uttalanden
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder
inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder
som ska utföras, bland annat genom att bedöma
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en
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Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rätt visande bild av Metria
ABs ﬁnansiella ställning per den 31 december 2011 och
av dess ﬁnansiella resultat och kassaﬂöden för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Övriga upplysningar
Årsredovisningen för räkenskapsåret 2010-01-14–
2010-12-31 reviderades av en annan revisor som i sin
revisionsberättelse daterad 27 januari 2011 uttalade
sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
reviderat förslaget till dispositioner beträﬀande bolagets vinst samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Metria AB för år 2011.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträﬀande bolagets vinst, och det
är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

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

Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Gävle den 28 mars 2012
Grant Thornton Sweden AB

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner beträﬀande bolagets vinst
och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträﬀande bolagets vinst
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Lena Möllerström Nording
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport 2011
Metria är ett av svenska staten helägt aktiebolag.
Bolaget äger och driver den verksamhet som tidigare
utgjordes av Lantmäteriets aﬀärsdrivande division
Metria. Verksamheten förvärvades av bolaget den 1
maj 2011.
De varor och tjänster bolaget erbjuder till oﬀentliga och privata kunder är av utpräglat kommersiell
karaktär och försäljningen sker i konkurrens med en
rad andra företag.
Metria har inte av regering eller riksdag fått i uppdrag att tillgodose några särskilda samhällsintressen.

Svensk kod för bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i Metria bygger på det regelverk
och den struktur som följer av Aktiebolagslagen,
Svensk kod för bolagsstyrning (koden) samt Statens
ägarpolicy. Med utgångspunkt i dessa regelverk har
ett system för bolagsstyrning inom Metria utvecklats
som successivt utvärderas och vidareutvecklas.
De avvikelser gentemot koden som föranleds av
statens ägande berör i huvudsak nomineringen och
arvoderingen av styrelseledamöter och revisorer där
koden utgår från förekomsten av en av stämman utsedd valberedning. I denna del har staten valt en annan
ordning som närmare framgår av statens ägarpolicy.
En annan avvikelse i förhållande till koden är att Metria
inte redovisar styrelseledamots oberoende i förhållande till staten som större ägare. Eftersom minoritetsägare saknas i Metria saknas också skäl att redovisa
denna form av oberoende. I övrigt följer Metria koden.
Styrelsen har inte utvärderat styrelsearbetet
och inte heller utvärderat verkställande direktörens
arbete vilket ska ske minst en gång per år. Styrelsen
har för avsikt att under 2012 ta fram en process för och
genomföra utvärdering av styrelsens arbete.

Statens ägarpolicy
Statens ägarpolicy reglerar Metrias styrning i ﬂera
avseenden, bland annat genom föreskriften att koden

skall tillämpas och att allmänheten skall inbjudas att
delta i årsstämman men även genom anvisningen att
statliga företag skall vara ledande inom områden som
miljömässigt och socialt ansvar, jämställdhetsarbete
och arbete för mångfald och mot diskriminering.
Policyn styr Metrias arbete också genom dess riktlinjer för extern rapportering och för anställningsvillkor
för ledande befattningshavare.

Bolagsordning
Bolagets verksamhet är att ”tillhandahålla tjänster
och produkter inom områdena geograﬁsk information, fastighetsinformation och geograﬁsk informationsteknik samt att driva därmed förenlig verksamhet.”
Beträﬀande bolagets styrelse anges i bolagsordningen att denna skall ha sitt säte i Gävle och bestå av
lägst fem och högst sju ledamöter förutom personalrepresentanter samt att dess ordförande utses av
bolagsstämman.
Särskilda regler rörande ledamots tillsättning eller
entledigande ﬁnns ej i bolagsordningen.
Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma
där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra
veckor före stämman.
Utöver de obligatoriska uppgifterna förekommer
i Metrias bolagsordning även uppgift om riksdagsledamots rätt att närvara och ställa frågor vid bolagsstämma (se nedan).

Bolagsstämma
Metrias högsta beslutande organ är bolagsstämman.
Stämman kan besluta i alla frågor som inte enligt lag
uttryckligen faller under annat bolagsorgans
exklusiva kompetens.
Vid bolagets årsstämma väljs bolagets styrelse.
Vid extra bolagsstämmor som hölls den 31 mars
2011 respektive den 27 april 2011 valdes bolagets sty-

47

relse. Till årsstämmans övriga obligatoriska uppgifter
hör att fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet samt
att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
och verkställande direktör. Bolagsstämman utser
externrevisor och fastställer dennes arvode.
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till
styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning
till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen
tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid
och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till
Riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet
av kallelsen till stämman.

Valberedningen
Som tidigare framgått har Metria ej någon av bolagsstämman utsedd valberedning. Valberedningens roll har
i de statligt kontrollerade företagen ersatts av en strukturerad nomineringsprocess koordinerad av Enheten för
statlig bolagsförvaltning inom Finansdepartementet.
Nästa årsstämma är planerad att hållas den 24 april 2012.

Styrelsen och dess utskott
Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets
organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Metrias styrelse består av sex bolagsstämmovalda ledamöter samt av två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter för dessa. Styrelsens
ledamöter liksom styrelsens ordförande väljs av
stämman för ett (1) år i taget.
Styrelsen har följande ledamöter, samtliga invalda 2011:

Christina Rogestam,
styrelseordförande
Födelseår: 1943
Övriga styrelseuppdrag:
Fastighets AB Balder (ordförande), Statens Bostadsomvandling AB (tom april 2011),
Kyrkans pensionskassa (ordförande), Svevia (ordförande).
Utbildning: Samhällsvetenskaplig ﬁl. kand.
Arbetslivserfarenhet: Utredare av statlig infrastruktur och
bolagisering, vd och koncernchef Akademiska Hus, generaldirektör Statens invandrarverk.
Gunvor Engström, ledamot
Födelseår: 1950
Övriga styrelseuppdrag:
Friskolornas Riksförbund
(ordförande), Länsförsäkringar Liv, AP3, Apoteksgruppen, Semcon, Hexicon,
Blekinge Business Incubator
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Arbetslivserfarenhet: Landshövding, VD Bank2, VD Företagarna, Departementsråd Näringsdepartementet, Egen
företagare med mera.
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Johan Hallberg, ledamot
Födelseår: 1974
Övriga styrelseuppdrag: Teracom Group AB (led.), Oak
Capital Group AB (ordf.) och
tidigare Arbetslivsresurs AR
AB (led.)
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
Arbetslivserfarenhet: Analytiker, projektledare och teamledare inom corporate ﬁnance
vid HSBC Investment Bank, Stockholm Corporate Finance
och Lenner & Partners. Analytiker och bolagsförvaltare
inom Regeringskansliets Enhet för statlig bolagsförvaltning.

Anders Ågren, ledamot
Födelseår: 1947
Övriga styrelseuppdrag:
Swedesurvey AB (ordförande), Järntorget AB, Nerga AB
Utbildning: Ingenjör, Marknadsekonom
Arbetslivserfarenhet: Flertalet ledande befattningar
nationellt och internationellt inom Sandviksfären, VD Gunnebo France, Management
Consulting.

Peter Ljung, ledamot, ordförande revisionsutskottet
Födelseår: 1958
Övriga styrelseuppdrag:
Branddörren 2 i Stockholm
AB (ordförande), Samfundet
för fastighetsekonomi i
Sverige AB, Valbo Volymhandel AB.
Utbildning: Civilingenjör
Lantmäteri, KTH
Arbetslivserfarenhet: Skanska, Åke Larson Byggare, Försvarsmakten, Lantmäteriet, vd och koncernchef Svefa, egen
företagare.

Erik Nilsson, ledamot,
arbetstagarrepresentant
Sverige ingenjörer
Födelseår: 1972
Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Civilingenjör
Samhällsbyggnadsteknik
Arbetslivserfarenhet:
GIS-konsult Metria, Yngre
konsult Swedesurvey.

Marinette Radebo, ledamot
Födelseår: 1963
Övriga styrelseuppdrag:
AFCEA, AMF
Utbildning:
Marknadsekonom
Arbetslivserfarenhet: Key
Account Manager Defence
Sjöland & Thyselius, Kommunikationschef Säkerhetsoch försvarsföretagen, HR & Kommunikationschef BAE
Systems, Diverse chefspositioner inom marknadsföring och
försäljning på Saab.

Lars Olsson, ledamot,
arbetstagarrepresentant
Unionen
Födelseår: 1957
Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Tvåårigt gymnasium, social linje
Arbetslivserfarenhet: Lärarpraktikant Dammsdalsskolan Vingåker, parkarbetare
Vingåkers kommun, mätningsingenjör Lantmäteriet och
Metria.

Foto, styrelsen: Stefan Borgius
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Lars-Erik Johansson,
suppleant, arbetstagarrepresentant Unionen
Födelseår: 1953
Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Mätningsteknisk
specialkurs 1974. Mätningsingenjör.
Arbetslivserfarenhet: Har
varit Lantmäteriet/Metria
trogen sedan 1975.

Mats Rosengren,
suppleant, arbetstagarrepresentant Sveriges
Ingenjörer
Födelseår: 1950
Övriga styrelseuppdrag: Utbildning: Civilingenjör,
Teknisk Fysik
Arbetslivserfarenhet:
Projektledare fjärranalysmetoder vid Rymdbolaget/Satellus. Projektledare/Senior
fjärranalyskonsult inom Metria.
Foto, styrelsen: Stefan Borgius
(Lars-Erik Johansson, foto privat).

Styrelsens sekreterare är ekonomichef Mats Nilsson.
I hans frånvaro har utvecklingschef Peter Jacobson
varit sekreterare. Verkställande direktören ingår inte
i styrelsen men närvarar regelmässigt vid dess sammanträden, normalt som föredragande. Även Metrias
ekonomichef deltar i styrelsens sammanträden.
Under 2011 höll styrelsen elva sammanträden, varav mötet i september var ett strategimöte. Närvaro
av styrelsens ledamöter framgår av tabell på sid 52.
Styrelsen har inom sig inte annan arbetsfördelning
än vad som följer av ordförandens särskilda uppgifter och de uppgifter som ankommer på ledamot av
respektive utskott.
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Styrelsens arbetsordning
Styrelsen har fastställt en arbetsordning vars innehåll
omprövas årligen. I arbetsordningen har styrelsen
fastställt den huvudsakliga tidplanen för årets
styrelsemöten och deras innehåll. Av arbetsordningen
framgår även vilken typ av ärenden som kräver beslut
av styrelsen och därigenom utgör arbetsordningen,
tillsammans med den särskilt upprättade VD-instruktionen, en mandatfördelning mellan styrelsen och
bolagets verkställande direktör.
Även relationen mellan ägaren och styrelsen regleras i arbetsordningen genom föreskriften att ordföranden bör samordna sin syn med företrädare för
ägaren i frågor av avgörande betydelse för bolaget.
Arbetsordningen ger också besked om struktur och
mandat för de utskott styrelsen valt att inrätta, nämligen revisionsutskottet och ersättningsutskottet.
Till arbetsordningen hör detaljerade instruktioner
rörande den rapportering som verkställande direktören löpande och i samband med styrelsemötena skall
lämna för att styrelsen fortlöpande skall kunna bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation.
Vid en extra bolagsstämma den 27 april 2011
fastställdes riktlinjer för ledande befattningshavares
anställningsvillkor, vilka riktlinjer ansluter till den syn
regeringen ger uttryck för i sin ägarpolicy.
Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelseordföranden, förutom att leda styrelsearbetet, följa
företagets inriktning och utveckling genom regelbundna kontakter med verkställande direktören samt
kontrollera att styrelsens beslut verkställs. Vidare bör
ordföranden samråda med verkställande direktören
i förekommande strategiska frågor samt företräda
bolaget i frågor som rör ägarstrukturen. Det är ordförandens uppgift att kalla till extra bolagsstämma när
så är påkallat med hänsyn till utvecklingen i företaget
eller när det i övrigt begärs enligt aktiebolagslagen.

Revisionsutskottet

Ersättningar till styrelseledamöter

Revisionsutskottet har till uppgift att svara för beredningen av styrelsens arbete med bolagets ﬁnansiella
rapportering och har i övrigt de uppgifter som framgår av
koden och aktiebolagslagen. Revisionsutskottet ska, utan
att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt:
• övervaka bolagets ﬁnansiella rapportering
• med avseende på den ﬁnansiella rapporteringen
övervaka eﬀektiviteten i bolagets interna kontroll,
internrevision och riskhantering
• hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen
• granska och övervaka revisorns opartiskhet och
självständighet och därvid särskilt uppmärksamma
om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster
än revisionstjänster
• biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval (Lag 2009:565)

Vid en extra bolagsstämma den 31 mars 2011 beslutades att arvode ska utgå till styrelsens ordförande
med 170 000 kronor och till övriga styrelseledamöter
med 85 000 kronor vardera samt att arvode inte utgår
till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Berörda arvoden avser perioden från den extra
bolagsstämman fram till nästkommande årsstämma.
Vid en extra bolagsstämma den 27 april 2011
beslutades att för ordföranden och ledamöter i revisionsutskottet ska utgå arvode med 25 000 kronor
respektive 20 000 kronor samt att arvode inte ska
utgå till utskottsledamot som är anställd vid Regeringskansliet. Berörda arvoden avser perioden fram till
nästkommande årsstämma.
I linje med Statens Ägarpolicy utgår ingen ersättning till arbetstagarrepresentanter.

Revisionsutskottet består av Peter Ljung, ordförande,
Marinette Radebo, ledamot och Johan Hallberg, ledamot och ägarens representant. Utskottet har under
2011 haft fyra sammanträden. Bolagets revisor har
deltagit vid samtliga fyra sammanträden.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att
bereda styrelsens beslut i frågor angående ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt att följa och utvärdera
tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till
ledande befattningshavare som årsstämman enligt
lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet består av styrelseordföranden Christina Rogestam, ledamot Johan Hallberg och ledamot
Gunvor Engström. Utskottet har under 2011 inte haft
några sammanträden.

Nomineringsprocess

Bolagsstämma

Extern revision

Ersättningsutskott

Styrelse

Revisionsutskott

Ersättningsutskott

VD

Aﬀärsområde
Miljö & Samhälle

Aﬀärsområde
Mät & Kart

Fig 1. Bolagsorganen
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De bolagsstämmovalda styrelseledamöternas närvaro vid styrelsemöten och utskottsmöten under 2011
framgår av nedanstående tabell.

Ledamot

Styrelse

Revisionsutskott

Christina
Rogestam

11/11

Peter Ljung

10/11

4/4

Marinette
Radebo

10/11

3/4

Gunvor
Engström

10/11

Anders Ågren

10/11

Johan Hallberg

8/8

Ersätt ningsutskott
0/0

0/0

4/4

0/0

Revisorer
Vid en extra bolagsstämma den 27 april 2011 utsågs
revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB, med
Lena Möllerström Nording som huvudrevisor, till
revisor i Metria.
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 2011
har översiktligt granskats av revisorn i enlighet med
rekommendation utfärdad av FAR. Ersättning till revisorerna utgår, i enlighet med stämmans beslut, enligt
löpande räkning.
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Verkställande direktör och ledning
Karin Annerwall Parö, VD
Födelseår: 1961
Övriga styrelseuppdrag:
ULI Service AB
Utbildning: Kemiingenjör,
teknologie licentiat i värmeteknik, KTH
Arbetslivserfarenhet:
Miljöchef Vattenfall,
Regionchef Sweco VBB,
VD Sweco Theorells.

Foto: Fotograf Andreas Nilsson

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.
Genom styrelsens arbetsordning, delegationsordningen samt föreliggande instruktioner säkerställs
att frågor av väsentlig betydelse för bolaget eller för
respektive aﬀärsområde underställs verkställande
direktörens och/eller styrelsens prövning.
För behandling av bolagsgemensamma frågor har
inom Metria inrättats en ledningsgrupp bestående av
aﬀärsområdescheferna, stabscheferna och verkställande direktören. Samordning och förankring inom
områden som inköp, hållbarhet, IT och aﬀärsprocesser samt prövning av frågor av etisk karaktär hanteras
av ledningsgruppen.
Lön och ersättningar samt övriga förmåner för
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare framgår av Metrias årsredovisning för
2011. Inga incitamentsprogram förekommer i Metria.
För övrig ledning, se organisationsmodell på
sidan fem.

Stödfunktioner

Riskhantering

Bolagets stödfunktioner är Ekonomi, IT, Kommunikation, Personal och Verksamhetsutveckling.

Bolaget har för avsikt att under 2012 att genomföra
en riskanalys och ta fram system för riskhantering
i samband med den ﬁnansiella rapporteringen. Ett
fokusområde kommer att vara systemet för intäktsberäkning utgående från upparbetad tid, Successiv
vinstavräkning. Ett annat kommer att vara den nyckeltalsbaserade målstyrning som utvecklas under 2012.

Ny organisation 2012
Inför 2012 har Metria en ny organisation i sex aﬀärsenheter organiserade efter erbjudande: Plan och Mätkonsult, Produkter, Utveckling, Outsourcing, Analys
och Konsult, Stora projekt.

Information och kommunikation
Styrelsens rapport om den interna kontrollen
Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning för den interna
kontrollen. Enligt koden och årsredovisningslagen
skall styrelsen dessutom årligen lämna en beskrivning
av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern
kontroll och riskhantering avseende den ﬁnansiella
rapporteringen.

Kontrollmiljö
Genom styrelsens arbetsordning samt genom
styrelsens instruktioner för verkställande direktören respektive styrelsens utskott säkerställs en
tydlig roll- och ansvarsfördelning ägnad att leda till
en eﬀektiv styrning av verksamheten. Med samma
syfte har verkställande direktören utfärdat en rad
riktlinjer. Dessa policyer och riktlinjer, däribland den
delegationsordning varigenom ledande tjänstemäns
ansvar och befogenheter klart deﬁnieras, följs upp
och omarbetas vid behov.
Företagsledningen utarbetar härutöver detaljerade instruktioner avseende bolagets ﬁnansiella
rapportering. Dessa instruktioner ﬁnns samlade i
bolagets så kallade ledningssystem.

Information om bolagets policyer, instruktioner,
riktlinjer och manualer ﬁnns på Metrias intranät
vilket är tillgängligt för samtliga anställda i bolaget.
Uppdateringar och förändringar i redovisnings- och
rapporteringsprinciper kommuniceras löpande samt
vid de regelbundna möten som bolagets ekonomi- och
controllerfunktion har.
Nödvändiga informationssystem för att säkerställa att tillförlitlig och aktuell information ﬁnns
tillgänglig för ledningen för att den skall kunna utföra
sina uppgifter på ett korrekt och eﬀektivt sätt.

Uppföljning och kontrollaktiviteter
Bolagets verkställande direktör och ekonomichef
genomför regelbundna genomgångar avseende det
ekonomiska utfallet med cheferna för respektive
aﬀärsområde.
I bolaget ﬁnns två 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.
I bolagets aﬀärsprocesser ingår ﬁnansiella
kontroller avseende godkännande och redovisning av
transaktioner. I boksluts- och rapporteringsprocessen
ﬁnns kontroller bland annat för projekt med avvikande saldon.
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Styrelsen utvärderar månadsvis verksamhetens
utveckling, resultat, ställning och kassaﬂöde genom
ett rapportpaket innehållande utfall, prognoser och
kommentarer till vissa nyckelfaktorer. Revisionsutskottet, som regelbundet rapporterar till styrelsen,
har en övervakande roll vad gäller eﬀektiviteten i
bolagets ﬁnansiella rapportering, riskhantering samt
styrning och kontroll. Revisionsutskottet följer upp att
bolagets redovisning uppfyller föreliggande krav.
I samband med regelbundna genomgångar redovisar samtliga aﬀärsenhetschefer såväl utfall som
årsprognos för bolagets verkställande direktör och
ekonomichef.

Internrevision
Bolaget har en enkel operativ struktur och efterlevnaden av dess styr- och internkontrollsystem följs
regelbundet upp av bolagets controllers. Controllers
genomför dessutom löpande analyser av aﬀärsområdenas rapportering och ekonomiska utfall. Styrelsen
har mot bakgrund av detta valt att inte inrätta en
särskild intern revision. Vid behov kommer dock förekommande behov av speciﬁka internrevisionsinsatser
att täckas genom upphandling av externa resurser.

Gävle 2012-03-28

Christina Rogestam
Styrelseordförande

Johan Hallberg

Gunvor Engström

Peter Ljung

Marinette Radebo

Anders Ågren

Erik Nilsson
Arbetstagarrepresentant

Lars Olsson
Arbetstagarrepresentant

Karin Annerwall Parö
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording
Auktoriserad revisor
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Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten
Till årsstämman i Metria AB, organisationsnummer 556799-2242

Som underlag för vårt uttalande om bolagsstyrningsrapporten har upprättats och är förenlig med årsredovisningens övriga delar, har vi läst bolagsstyrningsrapporten och bedömt dess lagstadgade innehåll baserat
på vår kunskap om bolaget.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den
är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats, och dess
lagstadgade information är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Gävle den 28 mars 2012
Grant Thornton Sweden AB
Lena Möllerström Nording
Auktoriserad revisor
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Hållbarhetsredovisning
Inledning
Metria – ett företag som samlar
in, skapar och använder geograﬁsk
information.
Metria AB verkar inom områdena geograﬁsk information och geograﬁsk informationsteknik. Vi kan
erbjuda våra kunder en kombination av produkter och
tjänster som baseras på geograﬁsk information. Våra
medarbetare kan också erbjuda hjälp kring de frågor
som berör hur kunden ska implementera den geograﬁska informationen i sin verksamhet.
För många av våra kunder är geograﬁsk information verksamhetskritisk. Kommuner är Metrias
största kundgrupp, följd av bank, ﬁnans, försäkring
och mäklare samt övrig oﬀentlig förvaltning. Totalförsvaret, telekom, energi, sökföretag, skog och kreditmarknad är andra exempel på viktiga kunder. Bolaget
har också försäljning av geograﬁsk information direkt
mot privatpersoner som köper standardiserade produkter som ﬂygbilder, satellitbilder och kartor.
Bland våra medarbetare ﬁnns bland annat mätnings- och kartingenjörer, lantmätare, systemvetare
och systemutvecklare, biologer, geologer, projektledare, fjärranalysexperter, GIS- och verksamhetskonsulter. Det stora ﬂertalet har en akademisk examen
från högskola eller universitet.

Vår kärnverksamhet
Metria levererar produkter, tjänster och kunskap som
baseras på geograﬁsk information. Vi arbetar med en
traditionell IT-utveckling som innefattar geograﬁsk
specialkompetens. Detta innebär att vi förutom försäljning av produkter och tjänster också kan erbjuda en
implementering av de data som levereras till kund. Att
hjälpa kunderna att komplettera sina kunskaper inom
geograﬁsk information blir också mer och mer viktigt.
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Det utbredda användandet av GPS och olika sökmotorer föder ﬂer tillämpningsområden för ﬂer branscher.
Metrias kompetensbas grundar sig i stor förståelse för geodesi och dess huvuduppgift – att bestämma
punkters position på jordytan, med hänsyn till relevanta värden som tyngdkraft och höjd över havsytan.
Vi skapar bland annat så kallade stomnät som utgör
grunden för mätning med hög precision, exempelvis i
infrastrukturprojekt. Vi har en mycket hög grad av exakthet i vår utsättning av referenspunkter. Uppdragen
utförs över hela Sverige och även utomlands.
Metria är det största mätföretaget i Sverige. Vi
levererar tjänster inom mätning, kartering, geograﬁska informationssystem (GIS) och plantjänster. Vi
arbetar med alla delar av hanteringen av informationen, från insamling av data ute i fält till publicering. I
kärnverksamheten ingår IT-tjänster såsom publicering
av kart- och fastighetsinformation. Vi utför detaljmätning som innefattar bland annat utsättning, inmätning
och som ligger till grund för projekteringsunderlag,
grundkartor, primärkartor och nybyggnadskartor.
Metria arbetar med insamling av geograﬁsk information för projektörer inom olika delar av byggprocessen
i både små och stora infrastrukturprojekt. Uppdragen
innefattar såväl väg och järnväg som ledningar i mark och
luft samt bostäder. Vi återﬁnns ofta i planeringsstadiet
av processen, när den aktuella projektören behöver ett
väl genomarbetat underlag till sitt förslag. Men vi kan
också ﬁnnas med under den faktiska byggperioden.

Så styrs Metria
Nomineringsprocess

Bolagsstämma

Extern revision

Ersättningsutskott

Styrelse

Revisionsutskott

Metria AB är sedan den 1 maj 2011 ett statligt helägt
aktiebolag. Metria har sitt säte och huvudkontor i Gävle.

Metrias högsta beslutande organ är bolagsstämman.
Under den ﬁnns en styrelse som utses av bolagsstämman. Bolagets styrelse utgörs av sex ledamöter
valda av stämman och två arbetstagarrepresentanter,
samt två suppleanter för dessa. Styrelsen har det
övergripande ansvaret för Metrias organisation och
verksamhet. Det ﬁnns ingen egentlig valberedning för
nomineringar till styrelsen utan Enheten för statlig
bolagsstyrning inom Finansdepartementet ansvarar
för nomineringsprocessen.
Bolagsstämman utser styrelseordförande som i
sin tur leder styrelsearbetet och följer bolagets inriktning samt har en löpande dialog med verkställande
direktören kring strategiska frågor. På ordförandens
bord ligger också att företräda bolaget i frågor som
rör ägarstruktur. Ordförande är även den som kallar
till extra bolagstämmor om så är påkallat.
Styrelsen har ingen annan arbetsfördelning än den
som följer av ordförandens särskilda uppgifter eller
vad som ankommer på ledamot av respektive utskott.
Vid sidan om styrelsen ﬁnns även två utskott;
revisonsutskottet och ersättningsutskottet. Revisonsutskottet svarar för arbetet med att kvalitetssäkra bolagets ﬁnansiella rapportering. Ersättningsutskottet bereder och fastställer principer för
ersättningen till bolagsledningen.
Under styrelsen ﬁnns en ledning bestående av en
verkställande direktör samt en ledningsgrupp. VD
rapporterar till styrelsen. Ledningsgruppen består av
aﬀärsområdescheferna, stabscheferna och verkställande direktören. Ledningsgruppens främsta uppgift
är att behandla de bolagsgemensamma frågorna och
få en samordning kring frågor som rör inköp, IT, hållbarhet, aﬀärsprocesser och verksamhetsutveckling.

Hållbarhetsfrågor i Metria

Under 2011 har vi genomfört åtgärder för att Metria, genom bättre aﬀärer, ska kunna öka sin lönsamhet
och ﬁnansiella stabilitet och därigenom skapa värden
som ökar den ekonomiska hållbarheten.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete började bedrivas under 2011. En lönekartläggning har satts igång
för att se om det behöver göras insatser för en ökad
jämställdhet.
En viktig del har också varit att ta fram en miljöpolicy och med den som grund arbeta fram ett antal miljömål för Metria. Vi har haft som ambition att i policyn
och miljömålen lyfta fram den positiva påverkan våra
produkter och tjänster har för de nationella miljömålen. Ett exempel på detta är att vi i vårt produktregister lyfter in dels vilka miljöaspekter som ﬁnns på en
produkt eller tjänst och dels vilken påverkan den har
på de nationella miljömålen. En GIS-analys i botten på
en transporttjänst påverkar till exempel miljömål nr 1
och 2 om begränsad klimatpåverkan och frisk luft, och
miljömål nr 15 om en god bebyggd miljö med avseende
på buller och utsläpp.
Metria ställer vid upphandlingar/inköp av tjänster
och produkter krav på att leverantören ska vara miljöcertiﬁerad eller ha ett miljöledningssystem.
Under 2012 kommer miljöarbetet att fokusera på
att ta fram fungerande system för rapportering av
miljöindikatorer. Metria kommer även att förbättra
intressentanalysen samt få en ökad dialog med intressenter kring hållbarhetsfrågor.
Målområde

2012

Miljömål

Medarbetarna ska vara medvetna om
hur Metrias tjänster och produkter
medverkar till att uppnå de nationella
miljömålen.

Medarbetare

Ökad kunskap och kompetens inom
jämställdhet och mångfald.

Ekonomi

Ökad lönsamhet vilket leder till ökat
värdeskapande.

För Metria är hållbarhetsfrågor en integrerad del i all
vår verksamhet.
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Metrias miljöarbete

Under året har miljöarbetet i Metria varit inriktat på
att ta fram ett eget miljöledningssystem och få det
certiﬁerat enligt ISO 14001:2004. Fram till maj 2011
ingick Metria i Lantmäteriets miljöledningssystem.
I anslutning till bolagiseringsprocessen under
vårvintern 2011 påbörjades en uppbyggnad av ett eget
miljöledningssystem med en certiﬁering som mål. Under september genomfördes en certiﬁeringsrevision
av systemet. Under resten av verksamhetsåret ägnades mycket arbete åt att åtgärda de avvikelser som
kom fram samt färdigställa miljöledningssystemet.
I arbetet med miljöledningssystemet har Metria
identiﬁerat ett antal betydande miljöaspekter. Dessa
utgör grunden för den miljöpolicy och de miljömål företaget tagit fram. Till målen ﬁnns sedan en handlingsplan där aktiviteter och ansvar redovisas.
Metria har i policydiskussionerna försökt lyfta fram
att många av de tjänster och produkter företaget erbjuder kan bidra till att ett eller ﬂera av de nationella miljömålen uppnås. Det kan till exempel röra sig om lösningar
som optimerar transporter och därigenom minskar
bland annat buller, utsläpp av koldioxid och kväveoxider
samt förekomst av marknära ozon och cancerogena
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partiklar. Ett annat exempel är att användningen av våra
geodataprodukter bidrar till mål som God bebyggd miljö,
Levande skogar eller Rikt odlingslandskap.
En viktig aktivitet i handlingsplanen är att arbeta in
de indirekta miljöaspekterna och deras koppling till de
nationella miljömålen i produktregistret. Målet med
detta är att öka medvetenheten om Metrias positiva
miljöpåverkan hos medarbetarna.
Tjänsteresor och energiförbrukning är de för
Metria enskilt största direkta miljöaspekterna. Energiförbrukningen kan inte redovisas för 2011 eftersom
system för rapportering saknas. Dock kommer denna
indikator att redovisas för 2012.
Vi redovisar nedan CO2-utsläpp från dels hyrbilsanvändning, dels ﬂyg under 2011.
Redovisning av CO2-utsläpp från hyrbilsanvändning och
ﬂygresor T2 och T3, 2011

Transportslag

Kilometer

Co2-utsläpp, kg

73 248

9 200

Flyg

757 777

109 000

Summa

831 025

118 200

Hyrbil

Medarbetare

Under Metrias första halvår som självständigt bolag
har stora insatser gjorts för att utbilda medarbetarna
i våra nya administrativa system och rutiner samt
nya riktlinjer och villkor för HR, aﬀärsverksamhet,
ekonomi och så vidare.
En viktig händelse under året var den företagsträﬀ
som arrangerades under hösten. Där gavs medarbetare och ledning möjlighet att i en interaktiv dialog ta
fram tankar och idéer som sedan utgjorde underlag
för de strategier som låg till grund för att skapa en ny
organisation för Metria.
Både arbetet med att få rutiner och organisation att fungera och att inkludera alla medarbetare i
processen ger bättre förutsättningar för ett hållbart
företag.

Arbetsmiljö
Metria bedriver sedan
2011 ett systematiskt
arbetsmiljöarbete
enligt de rekommendationer som utgivits
av arbetsmiljöverket
(AFS 2001:1). Metoden
beskrivs kortfattat som
det så kallade SAM-hjulet. Arbetsgivaren undersöker läget, bedömer risker,
vidtar åtgärder och följer upp dessa.
Under 2011 har en rad lokala avtal slutits som rör
frågor kring samverkan, arbetstidens förläggning,
beredskapstjänstgöring med mera. De lokala avtalen
grundar sig på ett centralt kollektivavtal – IT-avtalet –
som slutits mellan arbetsgivarorganisationen Almega
och fackförbunden Sveriges Ingenjörer och Unionen.
Under 2011 har vi arbetat fram policyer och
riktlinjer kring arbetsmiljö, alkohol och droger samt
krishantering. Ett arbete har även kommit igång under
2011 med att ta fram en likabehandlingsplan.

Jämställdhet
Under 2011 har det i samband med framtagandet av
strategier och organisation för Metria uppmärksammats att det, inom aﬀärsområdet Mät&Kart, ﬁnns ett
behov att rekrytera ﬂer kvinnor för att uppnå en jämnare könsfördelning. En stor del av personalen inom
detta aﬀärsområde utgörs av medarbetare som ägnar
sig åt mätverksamhet och denna har av tradition varit
mansdominerad.
Det ﬁnns i dag en skillnad i den genomsnittliga lönen för män (34 149 kr) respektive kvinnor (32 369 kr).
Den lönekartläggning som påbörjades under 2011 har
till syfte att kartlägga om dessa skillnader är osakliga.
I den omorganisation som genomfördes under
hösten 2011, utökades antalet kvinnor i ledningsgruppen från tre till fyra, varav en är VD.
Metrias styrelse utgörs av sex stämmovalda ledamöter, varav tre är kvinnor (inklusive ordföranden),
två arbetstagarrepresentanter, och två suppleanter
till dessa.
Antal anställda fördelade på
kvinnor och män 2011 samt aﬀ ärsområden

Kvinnor

Män

%
Totalt Kvinnor

Mät&Kart

43

111

154

Miljö&Samhälle

53

108

161

33

67

9

5

14

64

36

105

224

329

Stab
Totalt

28

%
Män
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Antal anställda uppdelade på
ålderskategori och kvinnor och män

Antal

Andel
i % Kvinnor

%
Män Kvinnor

%
Män

29 år och
yngre

14

4

4

10

29

71

30–49 år

207

63

65

142

31

69

50 år och
över

108

33

38

70

35

65

Totalt

329

100

107

222

I redovisningen inkluderas även ledningsgruppen eftersom de består
av personer med anställning i Metria.
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Köns- och åldersfördelning, företagsledning

Kvinnor

Sjukfrånvaro

%
Män Totalt Kvinnor

29 år och yngre

0

0

0

0

0

30–49 år

2

2

4

50

50

50 år och över

1

2

3

33

67

Totalt

3

4

7

43

57

Köns- och åldersfördelning, styrelse

Kvinnor

%
Män Totalt Kvinnor

%
Män

29 år och yngre

0

0

0

0

0

30–49 år

1

2

3

33

67

50 år och över

2

3

5

40

60

Totalt

3

5

8

38

62

Personalomsättning, totalt antal
uppdelat i åldersgrupper och kön

-

1,42

1,29

-

-

-

30–49 år

4,09

1,12

2,03

70,75

44,97

60,98

50 år och
över

7,26

4,05

5,12

69,47

76,68

73,25

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

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

Kön

–29 30–39 40–49 50–
7

2

Kvinnor
6

Män Totalt

Antal som
börjat

1

Antal som
slutat

1

9

3

6

6

13

19

0,4

3,0

1,0

2,0

2,0

4,4

6,4

Personalomsättning
i%

29 år och
yngre

Sammanfattning sjukfrånvaro

Ålder

12

Total sjukfrånvaro
Långtidsfrånvaro
som andel av ordinarie
som andel av den
arbetstid
total sjukfrånvaro
Total
Total
per
per
åldersåldersKvinnor
Män
kat Kvinnor
Män
kat
%
%
%
%
%
%

%
Män

16

22

Antal avslutade anställningar dividerat med genomsnittligt antal
anställda (19/294,3) exklusive timanställda.

Kvinnor

5,14

69,62

Män

2,12

64,11

3,08

67,03

Samtliga anställda

Nyckeltal personal
Medelålder (år)
Antal tillsvidareanställda 31/12
Antal visstidsanställda 31/12
Genomsnittligt antal
anställda maj–december*
Personalomsättning (%)

46
322 (102 kvinnor
och 220 män)
7 (5 kvinnor
och 2 män)
294,3
6,4

*Summan av antalet arbetade timmar dividerad med normal
årsarbetstid. I antalet arbetade timmar ska ingå sådan tid som företaget har betalt lön eller annan ersättning för i utbyte mot arbete.
Dessutom ska tid som avser betald semester, tjänstledighet och
sjukfrånvaro samt kompensationsledighet ingå.
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Ekonomisk hållbarhet

En hållbar organisation och verksamhet innebär att
det ﬁnns ett samspel mellan ekonomisk-, social- samt
miljömässig hållbarhet. En god ekonomi är en förutsättning för att kunna bedriva ett bra hållbarhetsarbete. En god social hållbarhet är en förutsättning för
att skapa ett arbetsklimat och en kultur som sporrar
medarbetare och möjliggör goda aﬀärer. Detta skapar
lönsamhet vilket i sig är värdeskapande och leder till
ökad ekonomisk hållbarhet.
Arbetet med att ta fram ett miljöledningssystem
öppnar också för ökad aﬀärsnytta eftersom vi kan
svara upp mot krav på miljöledningssystem i samband
med upphandlingar.

Direkt tillskapat
ekonomiskt värde
2011-05-01–2011-12-31
Intäkter

Mkr Kommentar
304.7

Fördelat ekonomiskt värde
Rörelsekostnader
Betalning till ﬁnansiärer

-311,0*
-0

Skatter

+1,6

Levererat ekonomiskt
värde

-4,7

Inkl.personalkostnader (130,4 mkr)
Inga långfristiga
lån ﬁnns

*Inklusive bolagiseringskostnader

Satellitdata, Malmö
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Om vår hållbarhetsredovisning

Metria AB är ett företag med kort historia som självständigt statligt bolag och det ﬁnns ett stort behov av
att lyfta hållbarhetsfrågorna. Som ett led i detta har vi
tagit fram en första hållbarhetsredovisning inom bolaget. Dessutom ﬁnns ett beslut att alla statliga bolag
ska lämna en rapport över sitt hållbarhetsarbete för
att kunna utvärdera verksamheten, uppnå transparens och jämförbarhet internationellt.
Metria tillhandahåller tjänster och produkter som
vänder sig till kunder som verkar inom samhällplanering, statlig förvaltning och infrastruktur. Dessa kunders verksamhet har i många fall en direkt påverkan
utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Det ﬁnns bland Metrias kunder och andra intressenter ett intresse av att få information om vilka
insatser Metria gör för att nå det gemensamma målet
om en ökad hållbarhet.
Arbetet med att lyfta fram positiva miljöaspekter
i samband med framtagande av nya tjänster och produkter är väsentligt för Metrias miljö- och hållbarhetsarbete.
Hållbarhetsredovisningen har tagits fram i samverkan med ansvariga inom de hållbarhetsområden
som berörs:
• HR-funktionen
• Miljösamordnaren
• Redovisningsansvarig
Interna resonemang har förts kring vilka nyckeltal
redovisningen ska omfatta. En viktig faktor vid valet
av miljöindikatorn EN 17, har varit resandets och energiförbrukningens roll som betydande miljöaspekter.
De nyckeltal som redovisas är de som kan kan tas fram
med hänsyn till att rutiner för statistikinsamling inte
funnits på plats under 2011.

VII
62

Intressentperspektivet viktigt
Kopplat till Metria AB och den verksamhet som
bedrivs ﬁnns ett stort antal intressenter både inom
och utom företaget. En av de viktigaste funktionerna
hos hållbarhetsredovisningen är att ge intressenterna
information om det hållbarhetsarbete som bedrivs
inom Metria AB. Det är också viktigt för Metria att
föra en dialog med sina intressenter för att få en bild
av de förväntningar som intressenterna har på Metria.
Inför årets hållbarhetsredovisning har ingen speciﬁk intressentanalys genomförts. Ett internt arbete
har dock gjorts med att kartlägga Metrias viktigaste
intressenter samt de dialogkanaler Metria har med
dem. Metria har som ambition att genomföra en
intressentanalys inför hållbarhetsredovisningen 2012.
I matrisen nedan listas huvudintressenterna samt
vilken dialog som förs med dem och vilka hållbarhetsperspektiv intressenterna har.
Hållbarhetsperspektiv

Intressent

Dialog

Ägaren

Huvudsaklig dialog
sker i styrelse och
dess utskott . Även
dialog med ägarrepresentanter
vid särskilda tidpunkter. Årsredovisningen.

Lönsamhet ger
förutsättningar för
hållbarhet. Etik och
miljö.

Kunder

Personliga kundmöten vid mässor
och konferenser.
Arbets- och projektmöten. Kundnöjdhetsundersökningar.

Finansiell stabilitet.
Miljö och Etik.
Arbetsmiljö.

Medarbetare

Medarbetarsamtal.
Arbetsplatsträﬀar
och Kick oﬀ-möten.
Företagsträﬀen
2011.

En bra arbetsmiljö.
Ledarskap. Kompetensutveckling.
Jämställdhet.

Omfattning av redovisningen
Redovisningen omfattar Metria AB och de i bolaget
ingående aﬀärsområdena. Bolaget är inte uppdelat
i moderbolag och dotterbolag. Den absolut största
delen av verksamheten bedrivs i Sverige och det är
endast den svenska verksamheten som omfattas av
redovisningen.
Organisatoriskt är Metria inte uppdelat i geograﬁska regioner. Därför kan Metria inte redovisa data
nedbrutet per region.
Med anledning av att Metria AB bildades den 1 maj
2011 omfattar redovisningen endast tertial 2 och 3.
När Metria bildades som bolag i maj 2011, fanns
i princip ett kollektivavtal färdigförhandlat och ett
lönesystem upphandlat. Struktur inom HR-frågor har
fått byggas upp från start i övrigt både vad gäller pro-

cesser, policies och riktlinjer. Det här gör att fullständig statistik inom HR-området inte ﬁnns tillgänglig för
2011. Arbetet fortskrider under 2012 och kommer då
generera en bredare grund för statistikunderlag.
GRI-indexet i slutet av rapporten görs hänvisningar till uppgifter som återﬁnns i den ekonomiska
årsberättelsen.
Arbete med hållbarhetsredovisningen har utgått
ifrån Global Reporting Initiatives (GRI´s) riktlinjer,
G 3.1. Redovisningen kan enligt GRI ske på tre olika
tillämpningsnivåer, C, B och A. Metria redovisar i år på
C+-nivå, vilket innebär att redovisningen är granskad
av externa revisorer.
Kontaktperson för hållbarhetsredovisningen är
Michael Skoglund, Metria AB. Tel.010 121 83 48.
E-post: michael.skoglund@metria.se.

Kriterier för tillämpningsnivåerna enligt GRI:s ramverk

INFORMATION

Redovisa minst tio resultatindikatorer, och åtminstone en från
vardera: social, ekonomisk och
miljöpåverkan

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

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori

Redovisa minst 20 resultatindikatorer, och åtminstone en från
vardera: ekonomisk påverkan,
miljöpåverkan, mänskliga rätt igheter, anställningsförhållanden och
arbetsvillkor, organisationens roll i
samhället, produktansvar

B+

A

A+

Samma krav som för nivå B

Upplysningar om hållbarhetsstyrningen för varje indikatorkategori

Redovisa varje kärnindikator i
G3 och varje branschspeciﬁk*
indikator med hänsyn till väsentlighetsprincipen genom antingen
a) redovisa indikatorinformationen eller b) förklara skälen för att
inte redovisa

Redovisningen bestyrkt av utomstående

G3 Resultatindikatorer & branschspeciﬁka resultatindikationer

C+

Redovisningen bestyrkt av utomstående

INFORMATION

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

Behövs ej

G3 Upplysningar
om hållbarhetsstyrnignen

INFORMATION

Standardupplysningar

G3 Upplysningar om
proﬁlen

C

Redovisningen bestyrkt av utomstående

Redovisningens
tillämpningsnivå

*Branschspeciﬁka tillägg i slutgiltig version
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GRI-index

Strategi och analys
Indikator

Beskrivning

Sida

1.1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare om relevansen av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.

ÅR
sid 6–7

Kommentar

Organisationsproﬁl
Indikator

Beskrivning

Sida

2.1

Organisationens namn.

I

2.2

De viktigaste varumärkena, produkterna
och/eller tjänsterna.

I–II

2.3

Organisationsstruktur.

ÅR sid 5

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

II

2.5

Länder i vilka organisationen är verksam i.

I

2.6

Ägarstruktur och företagsform.

II

2.7

Marknader.

I

2.8

Bolagets storlek.

ÅR

2.9

Väsentliga förändringar under räkenskapsåret.

ÅR

Kommentar
Se även ÅR sid 10

Se även ÅR

Information om redovisningen
Indikator

Beskrivning

Sida

3.1

Redovisningsperiod för den redovisande
informationen.

VIII

3.2

Datum för publicering av den senaste redovisningen.

3.3

Redovisningscykel.

ÅR

3.4

Kontaktperson för redovisningen.

VIII

3.5

Processer för deﬁnition av innehållet i
redovisningen.

VII–VIII

3.6

Redovisningen avgränsningar.

VII–VIII

3.7

Beskriv eventuella särskilda begränsningar för redovisningens
omfattning och avgränsning.

VII–VIII

3.8

Redovisningsprinciper gällande rapportering av dotterbolag etc.

ÅR

3.10

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

Detta är Metria första
hållbarhetsredovisning.

3.11

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder.

Detta är Metria första
hållbarhetsredovisning.

3.12

Innehållsförteckning som visar var i redovisningen
standardupplysningarna ﬁnns.
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Kommentar

Detta är Metria första hållbarhetsredovisning.

IX

Metrias redovisningscykel
är ettårig.

Se detta GRI-index.

Styrning, åtaganden och intressentrelationer
Indikator

Beskrivning

Sida

4.1

Redogörelse för bolagsstyrning.

ÅR

4.2

Beskriver huruvida styrelsens ordförande också är
verkställande direktör.

4.3

Styrelse och förhållande till ledningen.

ÅR

4.4

Möjligheter för aktieägare eller anställda att komma med rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller företagsledningen.

ÅR

4.14

Intressentgrupper som organisationen har kontakt med.

VII

4.15

Princip för identiﬁering och urval av intressenter.

VII

Kommentar
Styrelseordföranden är
inte verkställande direktör.
Metria har endast en
styrelsenivå.

Resultatindikatorer, ekonomisk påverkan
Indikator

Beskrivning

Sida

EC 1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde.

VI

EC 4

Väsentligt ﬁnansiellt stöd från det allmänna.

Kommentar
Inget ﬁnansiellt stöd utgår.

Miljöpåverkan
Indikator

Beskrivning

Sida

Kommentar

EN 17

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

III

Redovisningen omfattar
endast hyrbilar. Centrala
rutiner för att redovisa
körda km samt bränsleförbrukning för tjänstebilar
fanns ej på plats under 2011.
Redovisade CO2-utsläpp
för hyrbilar är gjorda
utifrån ett schablonvärde
som tar hänsyn till bilarnas
bränsleförbrukning.

EN 28

Betydande böter och sanktioner till följd av överträdelser av
miljölagstiftning och bestämmelser.

X

Inga böter har ålagts Metria
under 2011.

X
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Social påverkan
Indikator

Beskrivning

Sida

Kommentar

LA 1

Total personalstyrka uppdelad på anställningsform och region

IV

Omfattar inte timanställda och konsulter.
Metria är inte uppdelat i regioner.

LA 2

Totalt antal anställda och personalomsättningen
per åldersgrupp, kön och region

V

Metria är inte uppdelat i regioner.

LA 4

Procent av personalstyrkan som omfattas av
kollektivavtal

XI

Samtliga anställda i Metria omfattas av
kollektivavtal.

LA 7

Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro samt totala
antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region

V

Inga arbetsrelaterade dödsfall har ägt rum
under året. Underlag för att redovisa kvoter
för 2011 ﬁnns ej att tillgå.

LA 13

Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på kön, åldersgrupp

IV

Uppdelning av anställda enligt minoritetsgrupp och andra mångfaldsmått ej möjligt.

LA 14

Löneskillnad i procent mellan män och kvinnor
per anställningskategori

IV

En lönekartläggning är påbörjad under 2011.
Metria är inte uppdelat i regioner. Uppdelning per personalkategori är ej relevant.

HR 4

Antal fall av diskriminering samt vidtagna
åtgärder

IX–XI

Inga fall av diskriminering har rapporterats
under redovisningsperioden.

SO 8

Betydande böter och sanktioner mot
organisationen för brott mot gällande
lagar och bestämmelser.

XI

Inga böter eller sanktioner har ålagts Metria
under 2011.
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Till läsarna av Metria ABs hållbarhetsredovisning

Revisors rapport över översiktlig granskning
av hållbarhetsredovisning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen i Metria AB att översiktligt
granska innehållet i Metria ABs hållbarhetsredovisning för
år 2011. Det är styrelsen och företagsledningen som har
ansvaret för det löpande arbetet inom miljö, arbetsmiljö,
kvalitet, socialt ansvar och hållbar utveckling samt för att
upprätta och presentera hållbarhetsredovisningen i enlighet
med tillämpliga kriterier. Vårt ansvar är att uttala en slutsats
om hållbarhetsredovisningen grundad på vår översiktliga
granskning.

Den översiktliga granskningens
inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med
RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning utgiven av
Far. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättande av hållbarhetsredovisningen, att utföra analytisk
granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och
en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning
och omfattning som en revision enligt IAASB:s standarder
för revision och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör
det inte möjligt för oss att skaﬀa oss en sådan säkerhet att
vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identiﬁerade om en revision utförts. Den
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på
en revision har.
Vi har i vår granskning anlitat externa specialister. Dessa
specialister har främst genomfört intervjuer och platsbesök
samt inhämtat underlag för granskningen. Det är Grant
Thornton Sweden AB som har det odelade ansvaret för hela
uppdraget.
De kriterier som vår granskning baseras på är de delar
av Sustainability Reporting Guidelines, G3.1, utgiven av
The Global Reporting Initiative (GRI), som är tillämpliga för
hållbarhetsredovisningen, samt de redovisnings- och beräkningsprinciper som Metria AB särskilt tagit fram och angivit.
Vi anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av
hållbarhetsredovisningen.

Vår översiktliga granskning har, utifrån en bedömning av
väsenlighet och risk, bland annat omfattat:
a) uppdatering av vår kunskap och förståelse av Metria ABs
organisation och verksamhet,
b) bedömning av kriteriernas lämplighet och tillämpning
avseende intressenternas informationsbehov,
c) bedömning av resultatet av företagets intressentdialog,
d) intervjuer med chefer och medarbetare ansvariga för rapportering av data till redovisningen,
e) besök vid Metrias huvudkontor,
f) tagit del av interna och externa dokument för att bedöma
om den rapporterade informationen är fullständig, riktig
och tillräcklig,
g) utvärdering av de system och processer som använts för
att inhämta, hantera och validera hållbarhetsinformation,
h) analytisk granskning av rapporterad information,
i) bedömning av företagets uttalade tillämpningsnivå avseende GRI:s riktlinjer och,
j) övervägande av helhetsintrycket av hållbarhetsredovisningen samt dess format, därvid övervägande av informationens inbördes överensstämmelse med tillämpade
kriterier.

Slutsats
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 angivna kriterierna.

Stockholm den 28 mars 2012
Grant Thornton Sweden AB

Lena Möllerström Nording
Auktoriserad revisor

Sten Olofsson
Auktoriserad revisor
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