
MSEK
Okt–dec  

2021
Okt–dec  

2020
Jan–dec  

2021
Jan–dec 

 2020

Orderingång 1 473  1 104  8 547 8 661

Orderstock 8 639 9 015  8 639 9 015

Nettoomsättning 2 808 2 477  8 923 8 135

Rörelseresultat 126 125  377 338

Rörelsemarginal, % 4,5 5,1  4,2 4,2

Resultat efter skatt 104 118  326 272

Avkastning på eget kapital, %, R12* 21,5 19,6  21,5 19,6

Soliditet, % 31,3 33,4  31,3 33,4

Rörelsekapital 168 –156  168 –156

Räntebärande nettofordran 617 891  617 891

Operativt kassaflöde 457 137  135 210

Årsmedelanställda* 1 895 1 782  1 874 1 823

*  Då Svevia har ändrat beräkningsmodell har jämförelsesiffror för nyckeltalen räknats om. Se vidare under alternativa nyckeltal på sidan 14 och avsnitt medarbetare på sidan 5.

Starkt kassaflöde och stabilt resultat i det fjärde kvartalet 
SAMMANFATTNING AV KVARTALET 1 OKT – 31 DEC

• Orderingången uppgick till 1 473 MSEK (1 104)
• Orderstocken uppgick till 8 639 MSEK (9 015)
• Nettoomsättningen uppgick till 2 808 MSEK (2 477)
• Rörelseresultatet uppgick till 126 MSEK (125)
• Resultatet efter skatt uppgick till 104 MSEK (118)
• Det operativa kassaflödet uppgick till 457 MSEK (137)

SAMMANFATTNING AV PERIODEN 1 JAN – 31 DEC

• Orderingången uppgick till 8 547 MSEK (8 661)
• Nettoomsättningen uppgick till 8 923 MSEK (8 135)
• Rörelseresultatet uppgick till 377 MSEK (338)
• Resultatet efter skatt uppgick till 326 MSEK (272)
• Det operativa kassaflödet uppgick till 135 MSEK (210)
• Styrelsen föreslår en utdelning för år 2021 om 235 MSEK 

vilket motsvarar 0,59 kronor per aktier

Ytterligare information
Anders Gustafsson, vd och koncernchef 
Tfn +46 8 404 10 00

Tobias Bjurling, CFO 
Tfn +46 8 404 10 00
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2021 – ett framgångsrikt år  
för Svevia
2021 var ett framgångsrikt år för Svevia. Vi har levererat på våra högt upp-
satta mål1) även under rådande pandemi som glädjande haft låg påverkan på 
vår verksamhet. Rörelseresultatet ökade till 377 miljoner kronor (338) och 
det ackumulerade kassaflödet var positivt. Genom vår  strategi Specialistens 
väg, med kunden och engagerade medarbetare i fokus, växer Svevia lön-
samt och skapar mervärde för såväl vår ägare som för samhället.

Rörelseresultat och kassaflöde
Rörelseresultatet i det fjärde kvartalet var i nivå med föregående år och 
 uppgick till 126 miljoner kronor (125). Division Drift ökade sin omsättning 
men divisionens resultat blev något lägre jämfört med det starka resultatet i 
fjärde kvartalet 2020. Detta kompenserades väl av ett förbättrat resultat i 
division Industri drivet av ökad omsättning och ett stärkt resultat i ballastverk-
samheten. Division Anläggning ökade både omsättning och rörelsemarginal 
i kvartalet jämfört med före gående år och dotterbolaget Arento fortsatte att 
leverera ett starkt resultat. 

Det operativa kassaflödet förbättrades kraftigt och uppgick till 457 miljo ner 
kronor (137), det högsta kassaflödet i ett enskilt kvartal sedan bolaget bildades. 
Förbättringen var främst hänförlig till en väsentligt ökad fakturering under 
det sista kvartalet 2021. 

Orderläge och orderstock 
Orderingången för koncernen ökade till 1,5 miljarder kronor (1,1) i kvartalet. 
Ökningen var främst hänförlig till divisionerna Drift och Industri. Orderstocken 
uppgick till 8,6 miljarder kronor (9,0) vid kvartalets utgång.

En grön samarbetspartner 
Svevias prioriterade hållbarhetsområden är Attraktiv arbetsgivare, Säkerhet, 
Miljö och Sunda affärer. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla dessa 
områden, vilket bidrar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt 
hållbar verksamhet. I syfte att säkerställa att dessa områden är vad våra 
intressenter värdesätter har vi under året genomfört dels en väsentlighets-
analys, dels en omfattande kund- och  marknadsundersökning. Båda 
 undersökningarna visar att Svevias hållbarhetspriori teringar är rätt och 
att ett grönt klimatanpassat erbjudande genererar  konkurrensfördelar 
hos  samtliga kundkategorier. 

Vägen framåt 
Det höga priset på bränsle och bristen på förare av tunga fordon sätter i 
dagsläget press på våra underleverantörer som på sikt kan påverka markna-
dens leverans kapacitet. Vidare är tillgången till miljöbränsle för närvarande 
begränsad med en hög prisbild som följd, vilket utmanar Svevias hållbarhets-
mål att minska sina koldioxidutsläpp. Vi arbetar därför målinriktat tillsammans 
med våra leverantörer av åkeritjänster för att lösa situationen och säkerställa 
hållbara resurser till konkurrenskraftiga priser. 

Våra marknadsförutsättningar är fortsatt gynnsamma och vi ser en god 
efterfrågan på våra produkter och tjänster. Detta, tillsammans med vår 
 specialistinriktade organisation och vår starka finansiella ställning, gör 
Svevia till en stabil och konkurrenskraftig aktör på marknaden. 

Anders Gustafsson
Vd och koncernchef 

1)  Se årsredovisning 2020, sid 15.

VD-ORD

Anders Gustafsson, vd och koncernchef
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KONCERNEN

Marknad
Marknadsförutsättningarna bedöms som gynnsamma för Svevia. Anläggnings
marknaden har en hög efterfrågan och efterfrågan på underhåll av väg är på 
 stabil nivå. Marknadens största upphandlare, Trafikverket, har i investerings
ramen för åren 20222033 ökat anslagen från 622 miljarder kronor till 799 
 miljarder, där fokus riktas mot utbyggnad av järnväg och underhåll av både väg 
och järnväg. För väg utökas underhållet med 13 procent till 197 miljarder kronor. 
Underhållsbehovet bedöms dock fortsatt vara större än åtgärdstakten. Reger
ingen har även föreslagit att tillskjuta ytterligare medel för vägunderhåll.

Trots det tillfälliga tillståndet till fortsatt kalkstensbrytning för Cementa 
är cementproduktionen till den svenska anläggningsmarknaden förenad 
med osäkerhet. Svevia har dock endast ett  begränsat beroende av betong i 
 produktionen.

De kraftigt stigande råvarupriserna är ett problem för hela bygg och anlägg
ningsbranschen. Svevia är särskilt påverkade av priset på diesel och HVO100 
som verkar begränsande för åkerinäringen. Svevia arbetar proaktivt tillsammans 
med våra leverantörer för att säkra resurser till konkurrenskraftiga villkor.  

Orderingång och orderstock
Orderingången i kvartalet ökade jämfört med samma period föregående år. 
Ökningen var hänförlig till divisionerna Drift och Industri som erhållit fler projekt. 
 Division Anläggning hade en orderingång i nivå med föregående år. 

Ackumulerat minskade orderingången något till följd av minskad orderingång 
i divison Drift. Divisionerna Industri och  Anläggning ökade sin orderingång men 
detta kompenserade inte fullt ut för den lägre orderingången i division Drift. 

Orderstocken minskade till följd av hög upparbetning i framför allt division Drift. 
Division Industri hade en orderstock som var i nivå med föregående år. Division 
 Anläggning har stärkt orderstocken under året med fler erhållna kontrakt. 

Nettoomsättning 
Nettoomsättningen i fjärde kvartalet ökade med 13 procent jämfört med 
 föregående år. Division Drift stod för den största ökningen med både fler 
 pågående projekt och en tidig vinter som påverkade omsättningen positivt. 
I division Industri ökade omsättningen främst till följd av större sålda volymer 
stenmaterial. Division Anläggning hade en omsättning i nivå med föregående år. 

Ackumulerat ökade omsättningen med 10 procent främst till följd av ökad 
omsättning i division Drift som både hade fler pågående projekt samt högre 
vintervolymer jämfört med året innan. Division Industri ökade omsättningen 
främst till följd av ökad utläggning av asfalt. Division Anläggning hade en lägre 
omsättning på grund av färre pågående projekt. 

Nettoomsättning
Okt–dec 

2021
Okt–dec 

2020 
Jan–dec

2021
Jan–dec

2020

Division Drift 1 606 1 358  4 990 4 249

Division Industri 736 638  2 551 2 309

Division Anläggning 590 572  1 689 1 836

Övriga verksamhets områden 169 164  633 598

Elimineringar –293 –255  –940 –857

Totalt 2 808 2 477  8 923 8 135
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Resultatutveckling
Rörelseresultatet i fjärde kvartalet var i nivå med samma period föregående 
år. Division Drift hade ett lägre resultat jämfört med föregående år då projekt
marginalerna var höga i det fjärde kvartalet 2020. Division Industri gjorde ett 
starkt resultat i fjärde kvartalet i främst ballastverksamheten till följd av större 
volymer. Division Anläggning hade ett resultat i nivå med föregående år. 

Ackumulerat var rörelseresultatet högre jämfört med föregående år där 
 samtliga divisioner hade ett resultat i nivå med eller högre jämfört med före
gående år. Division Drift hade en högre omsättning och levererade ett högre 
resultat. Division Industri hade ett resultat i nivå med föregående år. Division 
Anläggning fortsatte att utvecklas positivt med ökat rörelseresultat och marginal 
till följd av en stabil projektportfölj. Arentos rörelseresultat hade en fortsatt posi
tiv utveckling.

Rörelseresultat
Okt–dec 

2021
Okt–dec 

2020 
Jan–dec

2021
Jan–dec

2020

Division Drift 61 71  175 158

Division Industri 31 14  50 51

Division Anläggning 15 11  23 19

Övriga verksamhets områden 19 29  130 110

Totalt 126 125  377 338

Finansnettot uppgick i fjärde kvartalet till –2 miljoner kronor (26) och under 
 perioden januari–december till 7 miljoner kronor (10). Finansnettot under första 
halvåret 2020  påverkades negativt av kredit reserveringar i obligations portföljen. 
Dessa kredit reserveringar återfördes i det fjärde kvartalet 2020.  

Skatt på periodens resultat uppgick i fjärde kvartalet till –20 miljoner kronor 
(–33) och under januari–december till –58 miljoner kronor (–76). Förändringen 
var  hänförlig till omvärdering av uppskjuten skatteskuld till aktuell bolags
skattesats som påverkade resultatet positivt i det första kvartalet 2021. Resultatet 
efter skatt uppgick i fjärde  kvartalet till 104 miljoner kronor (118) och under 
 januari–december till 326 miljoner kronor (272). 

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens egna kapital uppgick vid balansdagen till 1 613 miljoner kronor 
(1 529) och soliditeten till 31,3 procent (33,4). På balansdagen uppgick ränte
bärande nettofordran (se alternativa nyckeltal på sidan 14) till 617 miljoner kronor 
att jämföras med 891 miljoner kronor vid samma tidpunkt föregående år. 
 Likviditeten i bolaget är fortsatt god. 

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten i fjärde kvartalet uppgick till 
523  miljoner kronor (213) och under januari–december till 480 miljoner 
 kronor (452). 

Det operativa kassa flödet uppgick till 457 miljoner kronor (137) i det fjärde 
 kvartalet. Förändringen var hänförlig till ökad fakturering inom divisionerna Drift 
och Industri. För  perioden januari–december uppgick det operativa kassaflödet 
till 135 miljoner kronor (210). För perioden var minskningen hänförlig till högre 
kapitalbindning i kund fordringar inom divisionerna Drift och Anläggning samt en 
ökad investeringstakt. Förvärvet av verksamheten från Foundation Drilling Sweden 
AB hade en negativ inverkan på kassaflödet i det tredje kvartalet 2021 med –40 
miljoner kronor.

Kassaflödet från nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar i fjärde 
kvartalet uppgick till –49 miljoner kronor (–48) och för januari–december till 
–231 miljoner kronor (–186). Kassaflödet från nettoinvesteringar i finansiella 
 tillgångar för samma perioder uppgick till 0 miljoner kronor (51) respektive 
till 359 miljoner kronor (110). 

Totalt uppgick kvartalets kassaflöde till 431 miljoner kronor (182) och 
 motsvarande för januari–december uppgick till 167 miljoner kronor (160).

Rörelseresultat
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Förvärv och avyttringar 
Svevia har inte genomfört några förvärv eller avyttringar i fjärde kvar
talet 2021. Svevia förvärvade verksamheten från Foundation Drilling 
Sweden AB under tredje kvartalet 2021. Förvärvet har ingen väsentlig  
påverkan på koncernens omsättning, resultat eller balansräkning.

Investeringar 
Investeringar i maskiner och inventarier i fjärde kvartalet uppgick till 
57 miljoner kronor (50) och i byggnader och mark till 4 miljoner kronor 
(4). Kvartalets  försäljning av materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 12 miljoner kronor (6). Av och nedskrivningar i fjärde kvartalet 
 uppgick till 89 miljoner kronor (78). 

Ackumulerade investeringar i maskiner och inventarier uppgick 
till 244 miljoner kronor (197) och i byggnader och mark till 19 miljoner 
 kronor (10). Försäljning av materiella anläggningstillgångar uppgick 
till 32 miljoner kronor (21). Periodens av och nedskrivningar uppgick 
till 336 miljoner kronor (296).

Medarbetare
Antalet årsmedelanställda uppgick under januari–december till 
1 874 (1 823). Svevia ändrade från och med räkenskapsåret 2021 
 definitionen för årsmedel anställda. Jämförelsesiffrorna har  räknats om 
enligt den nya definitionen, se not 7.

Hållbarhet
Svevias fyra fokusområden inom hållbarhet är Attraktiv arbetsgivare, 
Säkerhet, Minskad miljöpåverkan och Sunda affärer. Svevia arbetar 
 kontinuerligt för säkra och hållbara arbetsplatser. Sjukfrånvaron har varit 
låg genom hela pandemin och uppmättes i december till 2,8 procent 
(2,6). Arbetsskadefrekvensen var 5,8 (5,0). Målet till 2023 är en arbets
skadefrekvens lägre än 3,5.

Väsentliga händelser före och efter balansdagen
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Svevias verksamhet är i dagsläget inte påverkad av pågående pandemi. 
Vi bedömer inte att en ökad sjukdomsspridning väsentligt skulle för

svåra bemanningen i vår verksamhet eller leveransen av  insats material 
till företagets  projekt. Svevia har en förhållandevis stabil  kundbas med 
många kunder inom den offentliga sektorn. Framtida kund förluster kan 
dock inte uteslutas. 

Svevia har ett begränsat nyttjande av betong i produktionen men ett 
minskat utbud av betong kan ha negativ inverkan på Svevias framtida 
orderingång, Cementa har i dagläget ett tillfälligt tillstånd för fortsatt 
kalkcementbrytning och vi följer ärendet noggrant.

Svevia påverkas av ett flertal typer av risker; strategiska, operativa, 
efterlevnads samt finansiella risker. För ett entreprenadföretag som 
Svevia berörs kärnverksam heterna av operationella risker såsom risker 
i anbudsskedet, projektstyrning, personal och kompetensförsörjning, 
väderexponering och miljö.

De största riskerna i Svevia finns inom entreprenadverksamheten, 
där det till stor del handlar om att hantera risker inom framförallt 
 anläggningsentreprenader. Standardiseringen är låg och projektens 
 förutsättningar, kundkrav, storlek och utformning varierar för varje 
 projekt. Fokus ligger på att identifiera, kvantifiera och hantera risker 
och möjligheter under hela projektets livslängd, såväl i anbuds, 
 planerings som genomförandefasen. 

För ytterligare information om risker och deras hantering hänvisas 
till Svevias årsredovisning 2020 sidorna 43–45.

Moderbolaget
Svevia AB bedriver entreprenadverksamhet och förvaltar aktier i 
 dotter bolag samt svarar för koncerngemensam finansiering och 
 placering. I moderbolaget redovisas entreprenadprojekt vid färdig
ställande. I koncer nen redovisas entreprenadprojekt successivt över tid. 
I det fjärde kvartalet uppgick omsättningen i moderbolaget till 7 317 
miljoner  kronor (5 906) och resultat efter skatt till 311 miljoner kronor 
(449). Ackumulerad omsättning uppgick till 8 521 miljoner kronor 
(7 502).  Periodens resultat efter skatt uppgick till 239 miljoner kronor 
(292). Det lägre resultatet förklaras av avslutade förlustprojekt som ledde 
till ett försämrat rörelseresultat. Några utdelningar från dotterbolag 
skedde inte i år, men bok slutsdispositioner ökade genom koncern
bidrag och återföring av  periodiseringsfonder.

Foto: Maria Rosenlöf
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DIVISION DRIFT

Division Drift är marknadsledande i Sverige inom drift, underhåll 
och standardförbättringar av vägar och gator. Divisionen plogar, 
sandar och saltar, lagar, förbättrar och röjer samt utför uppdrag 
åt såväl offentliga som privata kunder i Sverige och Norge. 

MSEK
Okt–dec 

2021
Okt–dec 

2020 
Jan–dec

2021
Jan–dec

2020

Orderingång 569 398  4 411 5 231

Orderstock 6 867 7 446  6 867 7 446

Nettoomsättning 1 606 1 358  4 990 4 249

Rörelseresultat 61 71  175 158

Rörelsemarginal, % 3,8 5,2 3,5 3,7

Orderläge och orderstock
Orderingången i kvartalet ökade jämfört med samma period föregående år. 
Inga större kontrakt har erhållits i perioden utan ökningen var främst hänförlig 
till tilläggs beställningar i befintliga projekt. 

Ackumulerad orderingång var lägre jämfört med föregående år vilket främst 
förklaras av att den norska verksamheten i fjol erhöll fyra större kontrakt till ett 
ordervärde om 1,1 miljarder kronor. 

Orderstocken minskade till följd av lägre orderingång och hög upparbetning, 
men var fortsatt på en hög nivå.  

Nettoomsättning
Omsättningen i fjärde kvartalet ökade till följd av en tidig vinter samt fler 
 pågående projekt. Ökningen var relativt jämnt  fördelad mellan regionerna. 

Ackumulerat ökade omsättningen 2021 tack vare en hög orderstock vid årets 
början och en snörik vinter jämfört med 2020 då vintern var mild. Omsättningen 
nådde nästan fem miljarder kronor vilket är den högsta nivån någonsin. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet i kvartalet var något lägre jämfört med föregående år då 
 projektmarginalerna var höga i det fjärde kvartalet 2020.   

Ackumulerat rörelseresultat ökade jämfört med föregående år framförallt 
till följd av ett förbättrat resultat i den norska verksamheten som föregående 
år hade nedskrivningar i ett projekt.

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12

Orderingång R12 och orderstock
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DIVISION INDUSTRI

Division Industri är specialister på allt inom vägbeläggning – från 
bergtäkt via tillverkning till utläggning. Divisionen säljer både 
produkter och tjänster och utvecklar egna asfaltrecept. Divisionen 
utför uppdrag åt såväl offentliga som privata kunder. 

MSEK
Okt–dec 

2021
Okt–dec 

2020 
Jan–dec

2021
Jan–dec

2020

Orderingång 692 429  2 584 2 209

Orderstock 779 747  779 747

Nettoomsättning 736 638  2 551 2 309

Rörelseresultat 31 14  50 51

Rörelsemarginal, % 4,2 2,2 2,0 2,2

Stenmaterial,   
tusentals ton* 2 560 2 330  8 235 8 137

Asfalt, tusentals ton* 148 203  635 677

* Såld volym

Orderläge och orderstock
Orderingången i det fjärde kvartalet ökade jämfört med föregående år. I kvartalet 
har två större kontrakt avseende vägmarkering erhållits från Trafikverket.  

Ackumulerad orderingång ökade jämfört med föregående år, främst inom 
utläggningsverksamheten. 

Orderstocken var vid årets slut på samma nivå som  föregående år. 

Nettoomsättning
Nettoomsättningen i fjärde kvartalet ökade i samtliga avdelningar jämfört 
med samma period föregående år. Ökad försäljning av stenmaterial drev upp 
omsättningen i ballastverksamheten. Inom asfaltverksamheten var det främst 
ökat bitumenpris som gav en ökad omsättning. 

Ackumulerat ökade omsättningen med tio procent i främst asfaltverksam heten 
där fler projekt samt det högre priset på bitumen påverkat omsättningen positivt.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet i kvartalet stärktes jämfört med föregående år i främst 
 ballastverksamheten till följd av ökad försäljning och högre marginaler.   

Ackumulerat uppgick resultatet till samma nivå som föregående år. Resultatet 
var lägre inom utläggningsverksamheten till följd av lägre projektmarginaler och 
nedskrivning av kundfordringar, vilket kompenserades av förbättrade resultat i 
övriga delar av verksamheten.

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12
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SVEVIA DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021 7



Kv4 

DIVISION ANLÄGGNING

Division Anläggning erbjuder ny- och ombyggnationer, främst 
inom väg, grundläggning samt mark- och betongarbeten. 
Divisionen utför uppdrag åt både offentliga och privata kunder. 

MSEK
Okt–dec 

2021
Okt–dec 

2020 
Jan–dec

2021
Jan–dec

2020

Orderingång 349 346  1 885 1 455

Orderstock 1 118 922  1 118 922

Nettoomsättning 590 572  1 689 1 836

Rörelseresultat 15 11  23 19

Rörelsemarginal, % 2,6 1,9 1,4 1,0

Orderläge och orderstock
Orderingången i kvartalet var på samma nivå som föregående år. Inga större 
kontrakt har erhållits under kvartalet. 

Ackumulerad orderingång har stärkts under året och orderstocken vid årets 
slut var högre än föregående år. 

Nettoomsättning
Nettoomsättningen i kvartalet var något högre jämfört med föregående år. 
Samtliga regioner förutom region Nord ökade omsättningen till följd av  fler 
pågående projekt. I region Nord var upparbetningen av vindkraftsprojekt lägre 
i kvartalet  jämfört med föregående år. 

Ackumulerat sjönk omsättningen till följd av en lägre upparbetning i 
 vindkraftsprojekt vilket delvis kompenserades av ökad omsättning i grundlägg-
ningsverksamheten.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet i kvartalet var något högre jämfört med föregående år. Ett 
 förbättrat resultat i grundläggningsverksamheten bidrog till det ökade resultatet. 

Ackumulerat förbättrades rörelseresultatet och marginalen till följd av en stabil 
projektportfölj med stärkta marginaler i pågående projekt.

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12
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ÖVRIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Dotterbolaget Arento erbjuder maskiner, fordon och utrustning 
både till Svevia och till andra företag. I övriga verksamhetsområden 
ingår även fastigheter samt poster för centrala funktioner. 

MSEK
Okt–dec 

2021
Okt–dec 

2020 
Jan–dec

2021
Jan–dec

2020

Nettoomsättning 169 164 633 598

Rörelseresultat 19 29 130 110

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet var i nivå med föregående år. Ackumulerad 
nettoomsättning ökade jämfört med föregående år till följd av den högre omsätt-
ningen gentemot både externa och interna kunder.

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet var något lägre jämfört med föregående år. 
Ackumulerat resultat ökade främst till följd av högre lönsamhet inom Arento till 
följd av ökad extern uthyrning.  

Foto: Arento
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Koncernens resultaträkning

MSEK Not
Okt–dec  

2021
Okt–dec  

2020
Jan–dec 

 2021
Jan–dec 

 2020

Nettoomsättning 3 2 808 2 477  8 923 8 135

Kostnader för produktion –2 535 –2 214  –8 062 –7 355

Bruttoresultat 273 263  860 780

Försäljnings- och administrationskostnader –157 –140  –499 –451

Resultat från försäljning av anläggningstillgångar 10 2  16 9

Rörelseresultat 126 125  377 338

Finansiella intäkter 2 4  17 17

Finansiella kostnader –4 22  –10 –7

Finansnetto –2 26  7 10

Resultat före skatt 124 151  384 348

Skatt på periodens resultat –20 –33  –58 –76

Resultat efter skatt 104 118  326 272

Varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100  100 100

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,26 0,30  0,82 0,68

Antal aktier för samtliga redovisade perioder är 399 166 667 st.

Koncernens rapport över totalresultat

MSEK
Okt–dec  

2021
Okt–dec  

2020
Jan–dec 

 2021
Jan–dec 

 2020

Resultat efter skatt 104 118  326 272

Övrigt totalresultat 1)

Omräkningsdifferens 0 –1  3 –3

Finansiella instrument redovisade  
till verkligt värde –1 –24  7 –8

Skatt 1 0  –1 2

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 0 –25  9 –9

Summa totalresultat 104 93  335 263

Varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100  100 100
1) Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen.
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Koncernens balansräkning

MSEK Not
31 dec  

2021
31 dec 
 2020

TILLGÅNGAR

Goodwill 228 225

Koncessioner 2 2

Övriga immateriella tillgångar 4 –

Byggnader och mark 117 115

Maskiner och inventarier 753 712

Pågående nyanläggningar 84 30

Nyttjanderättstillgångar 389 297

Derivat 4 13 0

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 464 824

Andra långfristiga fordringar 24 28

Uppskjuten skattefordran 2 1

Summa anläggningstillgångar 2 080 2 235

Material och varulager 416 365

Upparbetade ej fakturerade intäkter 256 226

Kundfordringar 1 720 1 282

Skattefordringar 11 –

Övriga kortfristiga fordringar 66 47

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 26

Derivat 4 1 0

Likvida medel 4 550 379

Tillgångar som innehas för försäljning 5 18 18

Summa omsättningstillgångar 3 067 2 343

SUMMA TILLGÅNGAR 5 147 4 578

MSEK Not
31 dec  

2021
31 dec 
 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 399 399

Övrigt tillskjutet kapital 798 798

Reserver 6 –3

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 411 335

Summa eget kapital 1 613 1 529

Leasingskulder, långfristiga 280 202

Derivat 4 21 21

Övriga avsättningar 112 98

Uppskjuten skatteskuld 222 229

Summa långfristiga skulder 635 550

Leasingskulder, kortfristiga 168 153

Fakturerade ej upparbetade intäkter 1 175 1 075

Leverantörsskulder 726 625

Skatteskulder – 53

Övriga kortfristiga skulder 144 80

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 673 495

Derivat 4 2 1

Övriga avsättningar 11 17

Summa kortfristiga skulder 2 899 2 499

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 147 4 578
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Förändringar i koncernens eget kapital

MSEK Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital Reserver
Balanserat resultat  
inkl. årets resultat

Totalt eget kapital 
 hänförligt till moder

bolagets aktieägare

Ingående balans 20200101 399 798 5 151 1 353

Totalresultat

Årets resultat 272 272

Övrigt totalresultat 1)

Årets omräkningsdifferens –3 –3

Finansiella instrument redovisade 
till verkligt värde –8 –8

Skatt 2 2

Summa övrigt totalresultat –9 –9

Transaktioner med aktieägare

Utdelning till moderbolagets aktieägare –88 –88

Summa transaktioner med aktieägare –88 –88

Utgående eget kapital 20201231 399 798 –3 335 1 529

Ingående balans 20210101 399 798 –3 335 1 529
Totalresultat
Årets resultat 326 326

Övrigt totalresultat1)

Årets omräkningsdifferens 3 3

Finansiella instrument redovisade  
till verkligt värde 7 7

Skatt –1 –1

Summa övrigt totalresultat 9 9
Omvärdering uppskjuten skatt på 
 obeskattade reserver 1 1

Transaktioner med aktieägare

Utdelning till moderbolagets aktieägare –251 –251

Summa transaktioner med aktieägare –251 –251

Utgående eget kapital 20211231 399 798 6 411 1 613
1) Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen.
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Koncernens kassaflödesanalys

 MSEK
Okt–dec 

 2021
Okt–dec 

 2020
Jan–dec 

 2021
Jan–dec 

 2020

Resultat före skatt 124 151  384 348

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 89 51  328 290

Betald ränta hänförliga till leasingskulder –1 –1  –6 –4

Betald inkomstskatt –22 –8  –81 –82

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 189 193  625 552

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 334 20  –145 –100

Kassaflöde från den löpande verksamheten 523 213  480 452

Erhållna ränteintäkter på finansiella  leasingfordringar 1 0  3 2

Erhållna amorteringar på finansiella   leasingfordringar 10 10  42 39

Förvärv av dotterbolag eller rörelse, nettolikvid – –  –40 –

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – 0  0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar exklusive  nyttjanderättstillgångar –61 –54  –263 –207

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 12 6  32 21

Investering i finansiella tillgångar 0 –  –300 –156

Försäljning av finansiella tillgångar – 51  659 266

Kassaflöde från investeringsverksamheten –38 13  133 –35

Amortering av leasingskulder –54 –44  –195 –169

Utbetald utdelning till moderbolagets  aktieägare – –  –251 –88

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –54 –44  –446 –257

Periodens kassaflöde 431 182  167 160

Likvida medel vid periodens början 117 198  379 222

Kursdifferens i likvida medel 1 –1  3 –3

Likvida medel vid periodens slut 550 379  550 379

OPERATIVT KASSAFLÖDE

 MSEK
Okt–dec 

 2021
Okt–dec 

 2020
Jan–dec 

 2021
Jan–dec 

 2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten,  
exkl. räntebetalningar och skatt 549 219  557 525

Amortering av leasingskulder och leasingfordringar –43 –34  –152 –129

Förvärv av dotterbolag eller rörelse, nettolikvid – –  –40 –

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  
exklusive nyttjanderättstillgångar –61 –54  –263 –207

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 12 6  32 21

Operativt kassaflöde 457 137  135 210
Räntebetalningar och skatt –25 –6  –75 –72

Investering i finansiella tillgångar 0 –  –300 –156

Försäljning av finansiella tillgångar – 51  659 266

Kassaflöde efter investeringsverksamheten 431 182  419 248

Amortering av lån – –  – –

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare – –  –251 –88

Kassaflöde efter finansieringsverksamheten 431 182  167 160

Periodens kassaflöde 431 182  167 160
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ALTERNATIVA NYCKELTAL

Koncernen 

MSEK
Okt–dec 

 2021
Okt–dec 

 2020
Jan–dec 

 2021
Jan–dec 

 2020

Rörelsemarginal, % 4,5 5,1  4,2 4,2

Avkastning på eget kapital, %, R12 21,5 19,6  21,5 19,6

Soliditet, % 31,3 33,4  31,3 33,4

Rörelsekapital 168 –156  168 –156

Räntebärande nettofordran/skuld 617 891  617 891

Svevia har valt att presentera dessa icke-IFRS mått i rapporten då bolaget anser att de är viktiga prestationsindikationer i syfte att ge mottagaren 
av denna rapport kompletterande information för att få en förståelse för företagets finansiella ställning och utveckling, för definitioner av 
alternativa nyckeltal se not 7. Svevia anser att dessa mått ger viktig information till ägare, styrelse och företagsledning då de möjliggör 
utvärdering av resultat och finansiell utveckling återspeglad i koncernens strategi samt möjliggör trendanalyser. Två alternativa nyckeltal  
avser ett förut bestämt avkastningskrav över tid och följs upp från ägaren. 

Rörelsemarginal visar lönsamheten i verksamheten framförallt i företagets projekt och används även för att jämföra koncernens olika divisioner. 
Nyckeltalen används av ledningen för att utvärdera löpande verksamhet, vid prognostisering av kommande perioder och för att kunna jämföra 
resultat mellan perioder. 

Avkastning på eget kapital och soliditet ingår som av bolagsstämman beslutade mål för Svevia. Avkastning på eget kapital mäter 
 lönsamhet i investerat kapital. Soliditet är ett relevant mått för att kunna analysera Svevias finansiella ställning. 

Rörelsekapital mäter Svevias finansiella förmåga.

Räntebärande nettofordran/-skuld är ett relevant mått för att kunna följa upp koncernens finansiella ställning och visar finansiella 
 tillgångar och skulder. 

Svevias operativa kassaflöde framgår av rapporten på sidan 13. Operativa kassaflödet är ett relevant mått för att kunna förstå koncernens 
kassaflöde från den löpande verksamheten och efter investeringar. Nyckeltalet mäter totalt kassaflöde som har genererats i verksamheten. 

Förändrad beräkning av avkastning på eget kapital
Bolaget har från och med räkenskapsåret 2021 ändrat beräkningen av avkastning på eget kapital eftersom det anses ge mer relevant  
information. Tidigare har avkastningen beräknats som resultatet efter skatt på rullande tolv månader delat med ett snitt av eget kapital  
vid periodens ingång och periodens utgång. Från och med 2020 beräknas avkastning på eget kapital istället som resultatet efter skatt  
på rullande tolv månader delat med ett vägt fempunktsnitt av eget kapital de senaste fyra kvartalen.

2021 Kv 4 2020 Kv 4

Avkastning på eget kapital, tidigare definition 20,8% 18,9%

Avkastning på eget kapital, ny definition 21,5% 19,6%
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Moderbolagets resultaträkning

 MSEK
Okt–dec 

 2021
Okt–dec 

 2020
Jan–dec 

 2021
Jan–dec 

 2020

Nettoomsättning 7 317 5 906  8 521 7 502

Kostnader för produktion –7 090 –5 440  –8 061 –6 936

Bruttoresultat 227 466  460 566

Försäljnings- och administrationskostnader –119 –132  –453 –412

Rörelseresultat 108 334  7 154

Utdelning på andelar i koncernföretag – 165  – 165

Nedskrivning av andelar i koncernföretag –7 –6  –7 –6

Finansiella intäkter 3 4  17 17

Finansiella kostnader –6 23  –8 –2

Finansnetto –10 186  2 174

Resultat efter finansiella poster 98 520  9 328

Bokslutsdispositioner 300 2  300 2

Skatt på periodens resultat –87 –73  –70 –38

Resultat efter skatt 311 449  239 292

Moderbolagets rapport över totalresultat

MSEK
Okt–dec 

 2021
Okt–dec 

 2020
Jan–dec 

 2021
Jan–dec 

 2020

Resultat efter skatt 311 449  239 292

Övrigt totalresultat 1)

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde –2 –24  6 –8

Skatt 1 0  –1 2

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt –1 –24  5 –6

Summa totalresultat 310 425  244 286

Varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100  100 100
1) Poster i övrigt totalresultat avser poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK
31 dec  

2021
31 dec 
 2020

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 046 1 327

Omsättningstillgångar 3 270 2 861

Summa tillgångar 4 317 4 188

Eget kapital och skulder

Eget kapital 805 812

Obeskattade reserver 260 431

Långfristiga skulder 133 116

Kortfristiga skulder 3 118 2 829

Summa eget kapital och skulder 4 317 4 188
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NOT 1 |  FÖRETAGSINFORMATION OCH JÄMFÖRANDE 
REDOVISNINGS INFORMATION

Svevia AB (publ), organisationsnummer 556768-9848, med säte i Stockholm, 
Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Box 12188, 102 25 Stockholm  
(besöksadress: Fleminggatan 20), telefonnummer +46 8 404 10 00. Svevia AB:s 
verksamhet är att bedriva entreprenad-, service- och uthyrningsverksamhet  
inom trafik-, mark-, bygg- och anläggningsområdet och även att äga och förvalta 
fast egendom. För ytterligare information om verksamheten 2020 hänvisas till 
 års redovisningen.

Svevia AB (publ) ägs till 100 procent av den svenska staten. I denna rapport 
benämns Svevia AB antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget och 
Sveviakoncernen benämns som Svevia eller koncernen.

Bolagets rapportering sker i miljoner svenska kronor, MSEK, om ej annat anges. 
Avrundningsdifferenser kan förekomma. 

NOT 2 | REDOVISNINGSPRINCIPER

Allmänt
Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 samt Årsredovisningslagen. 
Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på  
annan plats i delårsrapporten. Svevia lämnar ingen segmentsinformation mot 
 bakgrund av att statligt ägda bolag med onoterade värdepapper kan bortse från 
upplysningskraven i IFRS 8 Rörelsesegment.

Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2021
Ingen av de nya eller ändrade IFRS standarder eller tolkningar från IFRS Interpre-
tations Committee som gäller från första januari 2021 har haft någon betydande 
inverkan på Svevias finansiella rapporter. 

Delårsrapporten följer även ESMA:s (Europeiska värdepappers- och marknads-
myndigheten) riktlinjer för användning av Alternativa nyckeltal.

Redovisningsprinciper som är tillämpade vid delårsrapportens upprättande 
 överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet 
av årsredovisningen 2020.

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ej trätt i kraft
Bolagets bedömning är att de standarder och tolkningar som ska tillämpas från 
och med 1 januari 2022 inte kommer att få någon väsentlig effekt på koncernens 
finansiella rapporter.

Moderbolaget
Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de 
fall som anges i årsredovisningen 2020. 

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De avvikelser som 
förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper 
 föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till 
följd av Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt i vissa fall av skatteskäl.

Redovisningsprinciperna kan läsas i sin helhet i årsredovisningen 2020 som 
finns publicerad på Svevias webbplats, svevia.se 

NOTER

NOT 3 | INTÄKTER

Okt – dec 2021 
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 1 559 414 581 – 2 554

Varuförsäljning 23 198 0 2 223

Hyresintäkter – – – 31 31

Koncerninterna intäkter 24 124 9 –157 –

Summa 1 606 736 590 –124 2 808

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt – 231 0 –124 107

Löpande över tid 1 606 505 590 – 2 701

Summa 1 606 736 590 –124 2 808

Okt – dec 2020
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 1 329  362  565  –  2 256 

Varuförsäljning 8  182  0  3  193 

Hyresintäkter –  –  –  28  28 

Koncerninterna intäkter 21  94  7  –122  – 

Summa 1 358  638  572  –91  2 477 

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt –  216  –  –91  125 

Löpande över tid 1 358  422  572  –  2 352 

Summa 1 358  638  572  –91  2 477 
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NOT 4 | VERKLIGT VÄRDE FINANSIELLA INSTRUMENT

31 dec 2021 31 dec 2020

Koncernen 
MSEK Nivå 1 Nivå 2 Summa Nivå 1 Nivå 2 Summa

Derivat, långfristiga – 13 13 –  0  0 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 297 167 464 –  824  824 

Derivat, kortfristiga – 1 1 – 0 0

Likvida medel 550 – 550 379  –  379 

Summa tillgångar 847 181 1 028 379  824  1 203 

Derivat, långfristiga – 21 21 –  21  21 

Derivat, kortfristiga – 2 2 –  1  1 

Summa skulder – 23 23 –  22  22 

Värdepapper
Verkligt värde på finansiella tillgångar avser dels onoterade obligationer som värderas till  
marknadsvärde utifrån observerbar marknadsdata, dels räntefonder som erhåller marknadsvärde 
utifrån kurser på en noterad aktiv marknad.

Derivatinstrument
Derivaten består av råvarusäkring, räntesäkring samt valutakurssäkring. Värdering till verkligt 
värde sker till aktuellt marknadsvärde genom att använda observerbara marknadspriser. 

Övriga fordringar och skulder
För övriga fordringar och skulder motsvarar det redovisade värdet det verkliga värdet. 

Jan – dec 2021 
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 4 888 1 524 1 664 – 8 076

Varuförsäljning 43 685 3 7 738

Hyresintäkter – – – 109 109

Koncerninterna intäkter 59 342 22 –423 –

Summa 4 990 2 551 1 689 –307 8 923

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt – 826 2 –307 521

Löpande över tid 4 990 1 725 1 687 – 8 402

Summa 4 990 2 551 1 689 –307  8 923

Jan – dec 2020
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 4 163  1 392  1 816  –  7 371 

Varuförsäljning 27  639  0  9  675 

Hyresintäkter –  –  –  89  89 

Koncerninterna intäkter 59  278  20  –357  – 

Summa 4 249  2 309  1 836  –259  8 135 

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt –  765  –  –259  506 

Löpande över tid 4 249  1 544  1 836  –  7 629 

Summa 4 249  2 309  1 836  –259  8 135 
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NOT 5 | TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Koncernen 
MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020

Byggnader och mark 18 18

Summa tillgångar som innehas för försäljning 18 18

En fastighet är klassad som tillgång som innehas för försäljning. Inga försäljningar 
är kontrakterade på balansdagen.

Rörelseresultatet hänförligt till fastigheterna uppgår till 1 MSEK (1). I enlighet 
med IFRS 5 klassificeras och värderas dessa tillgångar som tillgångar som innehas 
för försäljning och presenteras på egen rad i koncernens balansrapporter. 

NOT 6 | EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Eventualförpliktelser i koncernen uppgick den 31 december 2021 till 131 miljoner 
kronor (242 per 31 december 2020) och avser borgensförbindelser. 

NOT 7 | DEFINITIONER

Nettoomsättning1): Periodens upparbetade intäkter enligt metoden för successiv 
vinstavräkning. 
Rörelsemarginal: Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 
Avkastning på eget kapital: Periodens resultat i procent av genomsnittligt 
eget kapital.
Soliditet: Utgående eget kapital i förhållande till utgående summa skulder och 
eget kapital. 
Rörelsekapital: Omsättningstillgångar med avdrag för kortfristiga skulder.
Räntebärande nettofordran/skuld: Räntebärande tillgångar inklusive derivat, 
 likvida medel med avdrag för räntebärande skulder inklusive derivat.
Operativt kassaflöde: Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förvärv 
och försäljning av materiella anläggningstillgångar, amortering av leasingskulder 
och leasingfordringar samt exkluderat från räntebetalningar och skatt.
Årsmedelanställda: Schematid minus frånvaro delat med antal arbetstimmar  
per månad för heltidsanställda.
1) Nettoomsättning är ett definierat mått enligt IFRS och ingår inte i de alternativa 

 nyckeltalen enligt ESMA.

Undertecknande
Rapporten har undertecknats av vd och koncernchef efter bemyndigande från styrelsen.

Stockholm den 9 februari 2022

Anders Gustafsson

Verkställande direktör

Förslag till utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 235 508 333 kronor (251 475 000) 
vilket motsvarar 0,59 kronor per aktie och 72 procent (92) av årets resultat 
efter skatt och ligger inom den beslutade utdelningspolicyn.

Granskning
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande finansiella rapporter
Årsredovisning  28 mars 2022
Årsstämma  26 april 2022
Delårsrapport januari – mars 27 april 2022
Delårsrapport januari – juni 15 juli 2022
Delårsrapport januari – september 27 oktober 2022

Svevias finansiella rapporter publiceras på Svevias webbplats svevia.se.

Ytterligare information
Anders Gustafsson, vd och koncernchef 
Tfn +46 8 404 10 00

Tobias Bjurling, CFO 
Tfn +46 8 404 10 00
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Svevia finns på sammanlagt över 100 platser i Sverige och Norge. 
Vårt kärnuppdrag – att bygga och sköta om vägar – är detsamma överallt. 
Verksamheten är indelad i de tre divisionerna Drift, Industri och 
 Anläggning, samt specialverksamheten Arento. Tillsammans utgör 
de starka länkar i vår specialiserade värdekedja.

VÅR VISION 
Vi bygger och sköter om vägar. Där har vi vår passion.  
Där ska vi vara bäst.

Vår verksamhet
Division Drift är marknadsledande i Sverige inom sin nisch att utföra 
drift, underhåll och standardförbättringar av vägar. Divisionen har 
sedan 2011 även verksamhet i Norge.

Division Industri erbjuder helhetslösningar inom segmentet hållbar 
vägbeläggning. Divisionen har egna täkter och förfogar över hela 
värdekedjan, från ballast till tillverkning och utläggning av asfalt samt 
vägmarkering.

Division Anläggning bygger såväl nya, som bygger om, befintliga 
vägar. Divisionen driver hela eller delar av infrastrukturprojekt från 
 projektering och planering till utförande och utvärdering.

Specialverksamhet Arento bedriver uthyrning av maskiner och fordon. 
Arento förser Svevia med strategiskt viktiga maskiner och fordon och 
tjänar även externa kunder. 

Synergier
Det finns stora synergier mellan Svevias verksamheter och en stor del 
av produktionen av stenmaterial och asfaltsmassa säljs internt till Svevias 
entreprenadverksamheter. Svevias strategi är att varje division ska vara 
specialiserad inom sitt område. Med intern samverkan stärks bolaget, 
vars samlade kompetens nyttjas för att hitta de bästa lösningarna för 
kunderna. 

Entreprenadverksamheten har starkt kassaflöde och en låg kapital-
bindning. Det gör att entreprenadverksamheten kan hålla en relativt 
god avkastning på eget kapital och därmed finansiera investeringar 
i övriga verksamheter som kräver en högre kapitalbindning.

SVEVIA I KORTHET

Finansiellt kapital

Rätt medarbetare

Effektivt  
strukturkapital

Hållbara  
arbetssätt

Tillverkning av stenmaterial och asfalt
Säkra och  

ändamålsenliga  
vägar

Avkastning  
till ägare

Attraktiv  
arbetsgivare

Anläggnings- 
verksamhet

Utläggnings- 
verksamhet

Drift- 
verksamhet

Intressenters 
förväntningar 

och behov

Uthyrning av maskiner och utrustning

Vår affär

svevia.se
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