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MSEK
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Orderingång 3 002 2 018 8 262 5 881 10 928 8 547

Orderstock 12 104 10 977 12 104 10 977 12 104 8 639

Nettoomsättning 2 812  2 211 4 797 3 918 9 802 8 923

Rörelseresultat  141 122 146 110 413 377

Rörelsemarginal, % 5,0 5,5 3,0 2,8 4,2 4,2

Resultat efter skatt 102 99 98 108 316 326

Avkastning på eget kapital, %, R12 20,6 23,3 20,6 23,3 20,6 21,5

Soliditet, % 30,2 32,1 30.2 32,1 30,2 31,3

Rörelsekapital –222 –88 –222 –88 –222 168

Räntebärande nettofordran 195 355 195 355 195 617

Operativt kassaflöde –451 –171 –223 –240 152 135

Årsmedelanställda 2 029 1 909 1 907 1 819 1 962 1 874

SAMMANFATTNING AV KVARTALET 1 APRIL – 30 JUNI

• Orderingången uppgick till 3 002 MSEK (2 018).
• Orderstocken uppgick till 12 104 MSEK (10 977).
• Nettoomsättningen uppgick till 2 812 MSEK (2 211).
• Rörelseresultatet uppgick till 141 MSEK (122).
• Resultatet efter skatt uppgick till 102 MSEK (99).
• Det operativa kassaflödet uppgick till –451 MSEK (–171). 

SAMMANFATTNING AV PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI

• Orderingången uppgick till 8 262 MSEK (5 881).
• Orderstocken uppgick till 12 104 MSEK (10 977).
• Nettoomsättningen uppgick till 4 797 MSEK (3 918).
• Rörelseresultatet uppgick till 146 MSEK (110).
• Resultatet efter skatt uppgick till 98 MSEK (108).
• Det operativa kassaflödet uppgick till –223 MSEK (–240).

Förbättrat resultat och orderstock på rekordnivå

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 fortsätter att växa lönsamt med ökad orderingång och omsättning. Verksam-
heten går nu för högtryck och omsättningen ökade med 27 procent med ett förbätt-
rat resultat. Trots den höga omsättningen ökade orderstocken till en ny rekordnivå 
på över tolv miljarder kronor. Vi ser en fortsatt brist på insatsvaror med ökade priser 
som följd. Svevia har dock lyckats navigera väl på en osäker marknad och med bibe-
hållen lönsamhet kunnat försörja verksamheten med tillräckliga resurser. 

Rörelseresultat och kassaflöde
Rörelseresultatet förbättrades i det andra kvartalet och uppgick till 141 miljoner kronor 
(122). Samtliga divisioner och Arento ökade sin omsättning jämfört med föregående 
år. Division Industri ökade omsättningen från utläggning och försäljning av asfalt 
vilket bidrog till ett förbättrat resultat. Division Anläggning hade en högre upparbet-
ning av både vindkraftsprojekt och väganläggning vilket ökade omsättningen med 
ett bibehållet positivt resultat. Division Drift hade ett resultat i nivå med föregående 
år och Arento hade ett bra resultat, om än något lägre än det starka fjolåret. 

Den höga upparbetningen föranledde ett lägre kassaflöde än föregående år,  
vilket totalt uppgick till –451 miljoner kronor (–171). Svevia har under kvartalet erlagt 
köpeskillingen för förvärvet av Asfaltbolaget. 

Orderläge och orderstock 
Orderingången ökade väsentligt jämfört med föregående år och uppgick till 3,0 miljar-
der kronor (2,0) i det andra kvartalet. Ökningen var hänförlig till division Drift som 
erhållit en större order i Norge, samt division Industri som ökade sin orderingång främst 
genom förvärvet av Asfaltbolaget som nu integrerats i divisionen. Efter det starka första 
kvartalet minskade orderingången för division Anläggning jämfört med föregående år. 

Orderstocken ökade till 12,1 miljarder kronor (11,0) vid kvartalets utgång, vilket är 
den högsta nivån i koncernens historia.

Fortsatta utmaningar med tillgången på insatsvaror 
Kriget i Ukraina tillsammans med nedstängda fabriker i Kina fortsätter att ge stör-
ningar i tillgången till vissa av våra viktigaste insatsvaror, även om situationen delvis 
stabilierats under perioden. Störst påverkan på verksamheten har idag de mycket 
höga priserna på bränsle och stål. Särskilt bränslepriset ger en ökad finansiell börda 
för Svevias underleverantörer. Cementkrisen är ännu inte avvärjd vilket påverkar 
prefabricerade produkter där prisbilden är oviss. Maskiner och fordon har långa 
leveranstider med anledning av nedstängda fabriker som en följd av coronapande-
min och komponentbrist. 

Svevia har genom vårt långsiktiga och strategiska inköpsarbete kostnadseffektivt 
lyckats förse verksamheten med insatsvaror. Ett exempel på det är att vi genom  
vår egen bitumendepå har försörjt den egna produktionen av asfalt och kunnat 
erbjuda marknaden bitumen utan exponering av produkter från Ryssland. 

Vägen framåt
Vi stängde kvartalet med orderböckerna fyllda och trots läget i omvärlden är våra 
marknadsförutsättningar fortsatt gynnsamma. Tillsammans med vår starka finan-
siella ställning ger det oss en stabil grund att bygga vidare på, under vår fortsatta 
lönsamma tillväxtresa. Det är glädjande att alla delar av verksamheten bidrar till den 
positiva utvecklingen. Vi ser även en stor potential i det, under kvartalet, förvärvade 
Asfaltbolaget som redan bidragit till Svevia genom ökad orderingång och resultat. 
Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg – Specialistens väg.

Anders Gustafsson
Vd och koncernchef 

”Svevia fortsätter att växa lönsamt 
med en orderstock på rekordnivå”
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Koncernen

Marknad
De långsiktiga marknadsförutsättningarna för Svevia bedöms som gynnsamma, 
med en stark anläggningsmarknad och bibehållen efterfrågan på drift och under-
håll. I juni fattade regeringen beslut om den nationella infrastrukturplanen som 
omfattar totalt 881 miljarder kronor över åren 2022–2033. Den nationella  planen 
innehåller åtgärder för att underhålla och utveckla  transportinfrastrukturen. Det är 
den största investeringsplanen någonsin i Sveriges historia och innebär omfattande 
satsningar på vägnätet, inte minst på landsbygden. 

Svevia kan på kortare sikt påverkas av att kommunala väginvesteringar minskar 
till följd av att bostadsbyggandet  stagnerar, som i sin tur beror på ökade priser och 
räntor.  Konjunkturen för anläggningsbranschen är osäker till följd av oroligheter 
kring cementkrisen, brist på material och komponenter samt fortsatt höga priser 
på drivmedel i spåren av Rysslands krig mot Ukraina. Kostnadsökning och stigande 
räntor skulle kunna ha en dämpande effekt på marknaden, men de fundamentala 
och långsiktiga förutsättningarna för bolagets affär är fortsatt goda.

Orderingång och orderstock
Orderingången var fortsatt god i andra kvartalet och ökade kraftigt jämfört med 
föregående år. Ökningen i kvartalet var hänförlig till division Drift som erhöll ett 
större basunderhåll i Norge samt i division Industri, främst genom företagsförvärv. 
Division Anläggning hade en lägre orderingång i det andra kvartalet jämfört med 
föregående år. 

Den ackumulerade orderingången var högre jämfört med föregående år där 
samtliga divisioner bidrog till ökningen.

Utgående orderstock uppgick till 12,1 miljarder kronor (11,0) vilket är den högsta 
nivån i koncernens historia.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade jämfört med andra kvartalet föregående år. Ökningen 
skedde inom samtliga divisioner samt Arento. Störst var ökningen i divisionerna 
Anläggning och Industri till följd av högre produktion samt företagsförvärv. I division 
Drift ökade omsättningen till följd av fler pågående projekt och tilläggsbeställningar 
i projekten. Den ackumulerade omsättningen ökade med 22 procent, hänförligt till 
samtliga divisioner och Arento.

Nettoomsättning
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Division Drift 1 229 1 119 2 509 2 303 5 196 4 990

Division Industri 1 034 776 1 321 986 2 886 2 551

Division Anläggning 692 375 1 122 686 2 125 1 689

Övriga verksamhetsområden 164 155 310 288 655 633

Elimineringar –307 –214 –465 –345 –1 060 –940

Totalt 2 812 2 211 4 797 3 918 9 802 8 923
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Resultatutveckling
Rörelseresultatet ökade under andra kvartalet jämfört med föregående år. 
Ökningen var främst hänförlig till division Industri genom högre omsättning och  
förbättrade marginaler inom asfaltverksamheten. Det ackumulerade rörelseresulta-
tet ökade jämfört med föregående år. Ökningen bestod till största delen av ett högre 
resultat i division Industri genom ökad omsättning och förbättrade marginaler. 
Rörelseresultatet inom övriga divisioner samt Arento var i nivå med föregående år. 

Rörelseresultat
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Division Drift 36 34 72 72 175 175

Division Industri 68 47 27 –8 85 50

Division Anläggning 2 4 4 5 22 23

Övriga verksamhetsområden 35 37 43 41 131 130

Totalt 141 122 146 110 413 377

Finansnettot uppgick under andra kvartalet till –5 miljoner kronor (4) och under  
första halvåret till –12 miljoner kronor (6). Under första halvåret påverkades finans-
nettot av stigande marknadsräntor som hade negativ effekt på marknadsvärde-
ringen av räntefondportföljen. Skatt på periodens resultat uppgick i andra kvartalet 
till –33 miljoner kronor (–27) och under första halvåret till –36 miljoner kronor (–8). 
Förändringen mot föregående år var hänförlig till omvärdering av uppskjuten skat-
teskuld till aktuell bolagsskattesats, vilket påverkade resultatet positivt i det första 
kvartalet 2021. Resultat efter skatt uppgick i andra kvartalet till 102 miljoner kronor 
(99) och under perioden januari–juni till 98 miljoner kronor (108). 

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens egna kapital uppgick vid balansdagen till 1 511 miljoner kronor (1 397) 
och soliditeten till 30,2 procent (32,1). På balansdagen uppgick räntebärande netto-
fordran till 195 miljoner kronor att jämföras med 355 miljoner kronor vid samma 
tidpunkt föregående år (se alternativa nyckeltal på sidan 16). Likviditeten i bolaget  
är fortsatt god.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten i andra kvartalet uppgick till –256 mil-
joner kronor (–91) och under januari–juni till 61 miljoner kronor (–88). Det operativa 
kassaflödet uppgick till –451 miljoner kronor (–171) under andra kvartalet. Föränd-
ringen var hänförlig till hög upparbetning av projekt inom divisionerna Drift och 
Industri, samt ökad lagerbindning och företagsförvärv i division Industri. 

För perioden januari till juni uppgick det operativa kassaflödet till –223 miljoner 
kronor (–240). Justerat för företagsförvärv uppgick det operativa kassaflödet till –85 
miljoner kronor (–240). Förbättringen var hänförlig till ökad fakturering i december 
2021, vilket genererade ett starkt kassaflöde under årets första månader.

Kassaflödet från nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar i andra 
kvartalet uppgick till –77 miljoner kronor (–63) och för januari–juni till –120 miljoner 
kronor (–113). Kassaflödet från nettoinvesteringar i finansiella tillgångar för samma 
perioder uppgick till 0 miljoner kronor (230).

Totalt uppgick kvartalets kassaflöde till –743 miljoner kronor (–210) och motsva-
rande för januari–juni till –508 miljoner kronor (–292).

Förvärv och avyttringar 
Under andra kvartalet förvärvades samtliga aktier i Asfaltbolaget Sverige AB och 
dess dotterbolag. Genom förvärvet av Asfaltbolaget förstärker Svevia sin lokala när-
varo i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län samt skapar förutsättningar för vidare 
expansion av industri- och anläggningsverksamheten. Med Asfaltbolaget följde 
även en strategiskt viktig bergtäkt och ett asfaltverk, samt 67 anställda. 

Förvärvslikviden uppgick till 143 miljoner kronor. Under april–juni omsatte den 
förvärvade verksamheten 112 miljoner kronor med ett resultat före skatt på 5 miljo-
ner kronor. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari 2022 hade det bidragit till 
koncernens intäkter med 151 miljoner kronor och ett rörelseresultat med –1 miljo-
ner kronor.

Under Not 7 Förvärv av rörelse lämnas upplysningar enligt IFRS 3 Rörelseförvärv.

Rörelseresultat
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Investeringar 
Investeringar i maskiner och inventarier i andra kvartalet uppgick till 76 miljoner  
kronor (67) och i byggnader och mark till 12 miljoner kronor (7). Kvartalets  
försäljning av materiella anläggningstillgångar uppgick till 11 miljoner kronor (11).  
Av- och nedskrivningar i andra kvartalet uppgick till 88 miljoner kronor (82). 

Ackumulerade investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 126 miljoner  
kronor (119) och i byggnader och mark till 13 miljoner kronor (11). Försäljning av 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 19 miljoner kronor (17). Periodens  
av- och nedskrivningar uppgick till 175 miljoner kronor (162).

Medarbetare
Antalet årsmedelanställda uppgick 30 juni 2022 till 1 907 (1 819). 

Väsentliga händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser finns att rapportera.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Följderna av Rysslands invasion av Ukraina påverkar Svevia. Koncernen har genom 
indexreglerade kund- och leverantörsavtal relativt låg exponering mot prisökningar 
av bränsle och bitumen, men mycket höga priser på bränsle ger en ökad finansiell 
börda för Svevias underleverantörer, vilket kan påverka Svevias leveranskapacitet. 
Svevia gör inga direkta affärer med Ryssland men vi kan inte utesluta att våra leve-
rantörer har insatsvaror som härstammar från landet. Kriget i Ukraina och de ökade 
sanktionerna mot Ryssland medför brist på vissa insatsvaror på den globala mark-
naden vilket kan ge förseningar i Svevias projekt. Svevia motverkar effekten genom 
långsiktiga samarbeten med leverantörer och kunder för att säkra tillgången till 
insatsvaror till konkurrenskraftiga priser.

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

De största riskerna i Svevia finns inom anläggningsentreprenader. Standardise-
ringen är låg och projektens förutsättningar, kundkrav, storlek och utformning varie-
rar för varje projekt. Fokus ligger på att identifiera, kvantifiera och hantera risker och 
möjligheter under hela projektets livslängd, såväl i anbuds-,  planerings- som genom-
förandefasen. För ytterligare information om risker och deras hantering hänvisas till 
Svevias årsredovisning 2021 sidorna 52–55. 

Moderbolaget 
Svevia AB bedriver entreprenadverksamhet och förvaltar aktier i dotterföretag samt 
svarar för koncerngemensam finansiering och placering. Från och med 1 januari 
2022 har moderbolaget bytt redovisningsprincip där man tidigare redovisat entre-
prenadprojekt vid färdigställande till att nu redovisa dessa successivt över tid på 
samma vis som i koncernen. Svevia anser att successiv vinstavräkning leder till en 
mer tillförlitlig och relevant rapportering, då värde för bolaget skapas löpande i 
entreprenadprojekt, i takt med nedlagt arbete. Samtliga jämförelsetal är omräknade 
enligt ny redovisningsprincip. Se proformaredovisning på sidan 18.

I det andra kvartalet uppgick omsättningen i moderbolaget till 2 572 miljoner 
kronor (2 066) och resultat efter skatt till 82 miljoner kronor (78). Periodens resultat 
före skatt påverkades negativt till följd av lägre marknadsvärdering av långfristiga 
värdepappers innehav. Ackumulerad omsättning uppgick till 4 335 miljoner kronor 
(3 624). Periodens resultat efter skatt uppgick till 72 miljoner kronor (73).
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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
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Orderingång 1 452 619 4 504 3 249 5 666 4 411

Orderstock 8 863 8 393 8 863 8 393 8 863 6 867

Nettoomsättning 1 229 1 119 2 509 2 303 5 196 4 990

Rörelseresultat 36 34 72 72 175 175

Rörelsemarginal, % 2,9 3,0 2,9 3,1 3,4 3,5

Orderläge och orderstock
Orderingången i andra kvartalet var högre jämfört med föregående år. Under andra 
kvartalet har ett större underhållskontrakt erhållits i Norge. Den ackumulerade 
orderingången var högre jämfört med föregående år tack vare flera större erhållna 
kontrakt i Norge. Utgående orderstock ökade jämfört med föregående år.

Nettoomsättning
Omsättningen i andra kvartalet ökade i samtliga regioner i divisionen. I Sverige 
beror ökningen på tidigarelagda beställningar som föregående år utfördes under 
årets sista kvartal. I Norge ökade omsättningen till följd av tilläggsarbeten i projek-
ten. Den ackumulerade omsättningen ökade mot föregående år till följd av högre 
produktion samt att ett högre kostnadsläge driver på omsättningen i indexreglerade 
kontrakt. 

Rörelseresultat
Rörelseresultatet i andra kvartalet var på samma nivå som föregående år men  
marginalen var något lägre. Det ackumulerade rörelseresultatet var på samma  
nivå som föregående år. 

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12
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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
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Orderingång 1 277 751 2 225 1 333 3 476 2 584

Orderstock 1 684 1 094 1 684 1 094 1 684 779

Nettoomsättning 1 034 776 1 321 986 2 886 2 551

Rörelseresultat 68 47 27 –8 85 50

Rörelsemarginal, % 6,6 6,1 2,0 –0,8 2.9 2,0

Stenmaterial, tusentals ton1) 1 831 2 189 3 400 3 361 8 274 8 235

Asfalt, tusentals ton1) 223 235 265 259 641 635

1) Såld volym.

Orderläge och orderstock
Orderingången under andra kvartalet ökade jämfört med föregående år främst till 
följd av förvärvet av Asfaltbolaget. Övrig verksamhet hade en orderingång i nivå 
med föregående år.

Ackumulerat ökade orderingången, främst till följd av ett bra anbudsutfall av 
underhållsbeläggningar, kommunala kontrakt och genom förvärvet av Asfaltbola-
get. Utgående orderstock ökade jämfört med föregående år.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen var högre under andra kvartalet jämfört med föregående år. 
Ökningen var hänförbar till Asfaltbolaget samt asfaltverksamheten.

Den ackumulerade nettoomsättningen ökade främst till följd av något högre  
försäljning av stenmaterial och asfalt samt ökad omsättning inom utläggningsverk-
samheten drivet av högre bitumenpriser.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet för det andra kvartalet var högre än föregående år. Förbättringen 
var främst hänförlig till ökade marginaler inom asfaltverksamheten. Asfaltbolaget 
bidrog till resultatet med 5 miljoner kronor. Det ackumulerade rörelseresultatet för-
bättrades i till följd av ökat resultat inom ballastverksam heten och tillverkningsverk-
samheten drivet av högre volymer samt förbättrade marginaler. Övriga verksamhe-
ter hade resultat i nivå med föregående år.

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12
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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
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Orderingång 368 669 1 678 1 368 2 195 1 885

Orderstock 1 674 1 604 1 674 1 604 1 674 1 118

Nettoomsättning 692 375 1 122 686 2 125 1 689

Rörelseresultat 2 4 4 5 22 23

Rörelsemarginal, % 0,3 1,1 0,3 0,7 1,0 1,4

Orderläge och orderstock
Orderingången under andra kvartalet var lägre än föregående år. Under kvartalet 
har ett större vägprojekt erhållits. 

Ackumulerat ökade orderingången jämfört med föregående år till följd av god 
orderingång inom vindkraft- och vägprojekt. Orderstocken ökade från en redan 
hög nivå.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade i kvartalet i samtliga regioner till följd av ökad projekt-
verksamhet, framför allt inom vindkraft- och vägprojekt. Den ackumulerade omsätt-
ningen steg till följd av den stora orderstocken som medgav hög upparbetning i 
projekten.

Rörelseresultat
Rörelseresultat i kvartalet uppgick till samma nivå som föregående år. Det ackumu-
lerat rörelseresultatet var i nivå med föregående år.

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12
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Övriga verksamhetsområden

Arento erbjuder maskiner, fordon och utrustning både till Svevias 
divisioner och till andra företag. I övriga verksamhetsområden 
ingår även poster för centrala funktioner. 

MSEK
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Nettoomsättning 164 155 310 288 655 633

Rörelseresultat 35 37 42 41 131 130

Nettoomsättning  
Nettoomsättningen i andra kvartalet var högre jämfört med samma period före-
gående år till följd av ökad uthyrning inom Arento. Ackumulerad nettoomsättning 
har också ökat jämfört med tidigare år. 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet i andra kvartalet och ackumulerat resultat för perioden januari  
till juni var på samma nivå som föregående år.
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Hållbarhet

Säkerhet
Svevia sätter alltid säkerheten först och arbetar systematiskt med att 
stärka säkerhetskulturen, både internt och hos underentreprenörer 
som arbetar på våra arbetsplatser. Inför årets säkerhetsvecka har Svevia 
genomfört en medarbetarundersökning för att mäta säkerhetskulturen. 
Den årliga säkerhetsveckan genomfördes den 9 till 13 maj 2022, med 
fokus på säkerhetskultur. Bland annat fick våra medarbetare genomföra 
en utbildning i normer och attityder. 

Svevia utvecklar ständigt hållbara arbetssätt som bidrar till säkra 
arbetsplatser där risker identifieras och förebyggs genom arbetsbered-
ningar. Under andra kvartalet har vi fortsatt att arbeta med att identi-
fiera, analysera och åtgärda riskobservationer. 

Svevias arbetsskadefrekvens ökade något i andra kvartalet. De 
olyckor som ligger till grund för arbetsskadefrekvensen var främst  
halk-, skär- och fallolyckor, vilka oftast leder till kortare sjukfrånvaro. 

Attraktiv arbetsgivare 
Hos ett bolag som Svevia är ledarskapet avgörande för vår framgång. 
Under kvartalet har flera satsningar på ledarskapet gjorts och vi har nu 
uppdaterat våra befintliga interna ledarskapsprogram, tagit fram nya 
ledarskapsprogram för andra målgrupper samt sett över traineepro-
grammet för att bättre passa syfte och målgrupp. De interna program-
men kompletteras med externa program inom strategisk verksamhets-
styrning och management som erbjuds chefer på högre nivåer.

Miljö
Systematiskt miljöarbete ingår i Svevias hållbara arbetssätt och bidrar 
till att våra produkter och tjänster utvecklas med lägre miljöpåverkan. 
Svevia tar ansvar för miljön genom att identifiera miljöaspekter, utveckla 
arbetssätt för att främja biologisk mångfald och minska negativ miljö-
påverkan samt mäta och följa upp hållbarhetsindikatorer.

Svevia arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan genom 
att reducera energianvändning, val av drivmedel och minska utsläpp till 
luft, mark och vatten samt öka den cirkulära produktionen. Vi arbetar 
också med att förhindra spridning av invasiva arter samt att hantera 
 farliga ämnen, kemikalier och avfall, på ett ansvarsfullt sätt.

Sunda affärer
Svevias företagskultur ska präglas av hög affärsetik. Vi arbetar för 
att motverka mutor och korruption genom att bland annat utbilda 
våra medarbetare inom affärsetik samt ställa affärsetiska krav på våra 
leverantörer. Vår interna affärsetikutbildning har omarbetats och upp-
daterats under kvartalet och en nylansering av utbildningen görs efter 
sommaren.

Under andra kvartalet har Svevia gjort förflyttningar inom det  
mätbara målet Sunda leverantörer där andelen granskade och god-
kända leverantörer fortsätter att öka. Svevia har även under andra  
kvartalet genomfört interna kompetenshöjande åtgärder för att säker-
ställa professionella inköp.

Svevias strategi är att vara Sveriges ledande specialist på att bygga och sköta om vägar och infrastruktur. Inom 
bolaget ryms lång erfarenhet och specialistkunskap i alla delar som behövs för att utveckla och underhålla ett 
hållbart och ändamålsenligt vägnät med säkra trafikmiljöer. Svevias tydliga specialistinriktning bidrar till långsiktigt 
värdeskapande som kommer ägaren, kunder och samhälle till del. 
 Svevia arbetar kontinuerligt med att utveckla hållbara arbetssätt som bidrar till vårt kund erbjudande. Svevias 
hållbarhetsmål följs upp årligen och kvartalsvis.
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Mål 2023

 <3,5
Mätbart mål till år 2023 
är att arbetsskade-
frekvensen ska under-
stiga 3,5.

Utfall kv 2 2022

SÄKERHET
Med noll olyckor som vision ska Svevia ha branschens säkraste 
arbetsplatser och tryggaste trafikmiljöer. 

Arbetsskadefrekvens1)

Kv2 2021

Kv2 2022 6,5

4,2

1)  Antal rapporterade olyckor med minst en 
dags frånvaro per miljon arbetade timmar.

Mål 2023 

 20
Mätbart mål till år 2023 
är att eNPS ska över-
stiga 20.

Utfall 2021

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Genom vårt ledarskap och våra medarbetare bygger 
vi ett attraktivt och lönsamt Svevia. 

eNPS2)

2) eNPS är lika med andelen  
ambassadörer minus andelen kritiker. 
Följs upp årligen.

2020

2021 31

26

Mål 2023

 1,5 ton
CO2e /omsatt MSEK

Mätbart mål till år 2023 
att CO2e per omsatt 
miljoner kronor ska 
understiga 1,5 ton.

Utfall 2021Utfall 2021

2020

2021 3,4

4,3 2020

2021 2,1

2,1

MILJÖ
Svevia ska driva verksamheten med låg klimatpåverkan och energieffektiva produktionsmetoder,  
med målsättning om att ha en klimatneutral värdekedja till år 2045. 

3) Följs upp årligen.3) Följs upp årligen.

Asfalttillverkning3) Transporter3)

Mål 2023

 1,0 kg
CO2e /tillverkat ton

Mätbart mål till år 2023 
är att CO2e per tillverkat 
ton asfalt ska understiga 
1,0 kg.

Utfall kv 2 2022Mål 2023

 100 %
Mätbart mål till år 2023 
är att samtliga med-
arbetare löpande ska 
genomföra affärsetik-
utbildningen Sunda 
affärer.

Utfall kv 2 2022Mål 2023

 85 %
Mätbart mål till år 2023 
är att 85 procent av 
leverantörerna ska vara 
bedömda och godkända 
enligt Sunda leveran-
törer.

Kv2 2021

Kv2 2022 83

73 Kv2 2021

Kv2 2022 70

88

Sunda leverantörer Affärsetik

SUNDA AFFÄRER
Svevia ska vara ett bolag att lita på. Vår företagskultur ska präglas av hög etik. 
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Koncernens resultaträkning

MSEK Not
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Nettoomsättning 3 2 812 2 211 4 797 3 918 9 802 8 923

Kostnader för produktion –2 529 –1 969 –4 377 –3 569 –8 870 –8 062

Bruttoresultat 283 242 420 349 932 860

Försäljnings– och administrationskostnader –147 –122 –281 –243 –537 –499

Resultat från försäljning av anläggningstillgångar 5 2 7 4 18 16

Rörelseresultat 141 122 146 110 413 377

Finansiella intäkter 2 6 4 9 12 17

Finansiella kostnader –7 –2 –16 –3 –23 –10

Finansnetto –5 4 –12 6 –11 7

Resultat före skatt 135 126 134 116 402 384

Skatt på periodens resultat –33 –27 –36 –8 –86 –58

Resultat efter skatt 102 99 98 108 316 326

Varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100 100 100 100 100

Resultat per aktie, SEK 0,26 0,25 0,25 0,27 0,79 0,82

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

Koncernens rapport över totalresultat

MSEK
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Resultat efter skatt 102 99 98 108 316 326

Övrigt totalresultat 1)

Omräkningsdifferens –2 –1 0 2 1 3

Finansiella instrument redovisade  
till verkligt värde 26 1 45 10 42 7

Skatt –5 0 –9 –2 –8 –1

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 19 0 36 10 35 9

Summa totalresultat 121 99 134 118 351 335

Varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100 100 100 100 100

1) Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen.
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Koncernens balansräkning

MSEK Not
30 jun 
 2022

30 jun 
 2021

31 dec 
 2021

TILLGÅNGAR

Goodwill 260 225 228

Koncessioner 2 2 2

Övriga immateriella tillgångar 39 – 4

Byggnader och mark 177 118 117

Maskiner och inventarier 788 715 753

Pågående nyanläggningar 130 56 84

Nyttjanderättstillgångar 336 323 389

Derivat 4 43 9 13

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 455 596 464

Andra långfristiga fordringar 17 36 24

Uppskjuten skattefordran 4 2 2

Summa anläggningstillgångar 2 251 2 082 2 080

Material och varulager 554 399 416

Upparbetade ej fakturerade intäkter 694 486 256

Kundfordringar 1 278 1 096 1 720

Skattefordringar – 66 11

Övriga kortfristiga fordringar 111 84 66

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 42 30 29

Derivat 4 18 2 1

Likvida medel 4 42 89 550

Tillgångar som innehas för försäljning 5 18 18 18

Summa omsättningstillgångar 2 757 2 270 3 067

SUMMA TILLGÅNGAR 5 008 4 352 5 147

MSEK Not
30 jun 
 2022

30 jun 
 2021

31 dec 
 2021

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital 399 399 399

Övrigt tillskjutet kapital 797 797 797

Reserver 42 8 6

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 273 193 411

Summa eget kapital 1 511 1 397 1 613

Leasingskulder, långfristiga 221 240 280

Derivat 4 27 21 21

Övriga avsättningar 118 95 112

Uppskjuten skatteskuld 152 241 222

Summa långfristiga skulder 518 597 635

Leasingskulder, kortfristiga 169 157 168

Fakturerade ej upparbetade intäkter 1 129 973 1 175

Leverantörsskulder 899 680 726

Skatteskulder 126 – –

Övriga kortfristiga skulder 111 82 144

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 519 449 673

Derivat 4 0 0 2

Övriga avsättningar 26 17 11

Summa kortfristiga skulder 2 979 2 358 2 899

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 008 4 352 5 147
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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 20210101 399 797 –3 335 1 529

Totalresultat

Årets resultat 326 326

Övrigt totalresultat 1)

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 399 797 6 411 1 613

Ingående balans 20220101 399 797 6 411 1 613
Totalresultat
Årets resultat 98 98

Övrigt totalresultat1)

Årets omräkningsdifferens 0 0

Finansiella instrument redovisade  
till verkligt värde 45 45

Skatt –9 –9

Summa övrigt totalresultat 36 36

Transaktioner med aktieägare
Utdelning till moderbolagets aktieägare –236 –236

Summa transaktioner med aktieägare

Utgående eget kapital 20220630 399 797 42 273 1 511

Ingående balans 20210101 399 797 –3 335 1 529
Totalresultat
Årets resultat 108 108

Övrigt totalresultat1)

Årets omräkningsdifferens 2 2

Finansiella instrument redovisade  
till verkligt värde 10 10

Skatt –2 –2

Summa övrigt totalresultat 10 10
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 20210630 399 797 7 193 1 397

1) Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen.
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Koncernens kassaflödesanalys

 MSEK
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jan–dec 

 2021

Resultat före skatt 135 126 134 116 384

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 94 76 191 155 328

Betald ränta hänförliga till leasingskulder –2 –2 –3 –3 –6

Betald inkomstskatt –52 –22 –37 –37 –81

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital 175 178 284 231 625

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital –431 –269 –223 –319 –145

Kassaflöde från den löpande verksamheten –256 –91 61 –88 480

Erhållna ränteintäkter på finansiella  leasingfordringar 1 0 1 1 3

Erhållna amorteringar på finansiella   leasingfordringar 11 11 21 21 42

Förvärv av dotterbolag eller rörelse, nettolikvid –138 – –138 – –40

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar exklusive  nyttjanderättstillgångar –88 –74 –139 –130 –263

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 11 11 19 17 32

Investering i finansiella tillgångar 0 –300 0 –300 –300

Försäljning av finansiella tillgångar – 530 – 530 659

Kassaflöde från investeringsverksamheten –203 178 –236 139 133

Amortering av leasingskulder –49 –46 –98 –92 –195

Utbetald utdelning till moderbolagets  aktieägare –236 –251 –236 –251 –251

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –284 –297 –333 –343 –446

Periodens kassaflöde –743 –210 –508 –292 167

Likvida medel vid periodens början 787 301 550 379 379

Kursdifferens i likvida medel –2 –2 0 2 3

Likvida medel vid periodens slut 42 89 42 89 550

Operativt kassaflöde

 MSEK
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jan–dec 

 2021

Kassaflöde från den löpande verksamheten,  
exkl. räntebetalningar och skatt –198 –72 111 –56 557

Amortering av leasingskulder och leasingfordringar –38 –36 –76 –71 –152

Förvärv av dotterbolag eller rörelse, nettolikvid –138 – –138 – –40

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  
exklusive nyttjanderättstillgångar –88 –74 –139 –130 –263

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 12 11 19 17 32

Operativt kassaflöde –451 –171 –223 –240 135
Räntebetalningar och skatt –57 –18 –49 –31 –75

Investering i finansiella tillgångar 0 –300 0 –300 –300

Försäljning av finansiella tillgångar – 530 – 530 659

Kassaflöde efter investeringsverksamheten –508 41 –273 –41 419

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare –236 –251 –236 –251 –251

Kassaflöde efter finansieringsverksamheten –743 –210 –508 –292 167

Periodens kassaflöde –743 –210 –508 –292 167
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Alternativa nyckeltal

Koncernen 

MSEK
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jul 2021– 
jun 2022

Jan–dec 
 2021

Rörelsemarginal, % 5,0 5,5 3,0 2,8 4,2 4,2

Avkastning på eget kapital, %, R12 20,6 23,3 20,6 23,3 20,6 21,5

Soliditet, % 30,2 32,1 30,2 32,1 30,2 31,3

Rörelsekapital –222 –88 –222 –88 –222 168

Räntebärande nettofordran/skuld 195 355 195 355 195 617

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 alter-
nativa nyckeltal se Not 8 Definitioner. 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 framför allt i företagets projekt och används även för att jämföra koncernens olika divisio-
ner. 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 15. 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. 
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Moderbolagets resultaträkning

 MSEK
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jan–dec 

 2021

Nettoomsättning 2 572 2 066 4 335 3 624 8 247

Kostnader för produktion –2 328 –1 857 –3 974 –3 315 –7 534

Bruttoresultat 244 209 361 309 713

Försäljnings- och administrationskostnader –131 –115 –251 –224 –461

Rörelseresultat 113 94 110 85 252

Nedskrivning av andelar i koncernföretag – – – – –7

Finansiella intäkter 11 5 24 8 17

Finansiella kostnader –14 0 –33 0 –8

Finansnetto –3 5 –9 8 2

Resultat efter finansiella poster 110 99 101 93 254

Bokslutsdispositioner – – – – 300

Skatt på periodens resultat –28 –21 –29 –20 –121

Resultat efter skatt 82 78 72 73 433

Moderbolagets rapport över totalresultat

MSEK
Apr–jun 

 2022 
Apr–jun 

 2021 
Jan–jun 

 2022 
Jan–jun 

 2021 
Jan–dec 

 2021

Resultat efter skatt 82 78 72 73 433

Övrigt totalresultat 1)

Finansiella instrument redovisade till verkligt värde 17 1 24 10 6

Skatt –4 0 –5 –2 –1

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 13 1 19 8 5

Summa totalresultat 95 79 91 81 438

Varav moderbolagets aktieägares andel, % 100 100 100 100 100

1) Poster i övrigt totalresultat avser poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

MSEK
30 jun 
 2022

30 jun 
 2021

31 dec 
 2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 239 1 132 1 046

Omsättningstillgångar 2 846 2 486 3 235

Summa tillgångar 4 085 3 618 4 281

Eget kapital och skulder

Eget kapital 1 139 926 1 283

Obeskattade reserver 261 431 260

Långfristiga skulder 164 116 133

Kortfristiga skulder 2 521 2 145 2 605

Summa eget kapital och skulder 4 085 3 618 4 281
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Proformaredovisning
Från och med 1 januari 2022 har moderbolaget bytt redovisningsprincip där man tidigare redovisat entreprenadprojekt vid färdigställande och nu 
redovisar dessa successivt över tid på samma vis som i koncernen. 

Moderbolagets resultaträkning proforma
Apr–jun 2021 Jan–jun 2021 Jan–dec 2021

 MSEK
Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Nettoomsättning 460 1 606 2 066 731 2 893 3 624 8 521 –274 8 247

Kostnader för produktion –360 –1 497 –1 857 –650 –2 665 –3 315 –8 061 527 –7 534

Bruttoresultat 100 109 209 81 228 309 460 253 713

Försäljnings- och administrationskostnader –111 –4 –115 –220 –4 –224 –453 –8 –461

Rörelseresultat –11 105 94 –139 224 85 7 245 252

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

Finansiella intäkter 5 – 5 8 – 8 17 – 17

Finansiella kostnader 0 – 0 0 – 0 –8 – –8

Finansnetto 5 – 5 8 – 8 2 – 2

Resultat efter finansiella poster –6 105 99 –131 224 93 9 245 254

Bokslutsdispositioner – – – – – – 300 – 300

Skatt på årets resultat 1 –22 –21 26 –46 –20 –70 –51 –121

Årets resultat –5 83 78 –105 178 73 239 194 433

Moderbolagets rapport över totalresultat proforma
Apr–jun 2021 Jan–jun 2021 Jan–dec 2021

 MSEK
Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Årets resultat –5 83 78 –105 178 73 239 194 433

Övrigt totalresultat 1)

Finansiella instrument redovisade till verkligt 
värde över övrigt totalresultat 1 – 1 10 – 10 6 – 6

Skatt 0 – 0 –2 – –2 –1 – –1

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt 1 – 1 8 – 8 5 – 5

Summa totalresultat –4 83 79 –97 178 81 244 194 438

1) Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag proforma
30 jun 2021 31 dec 2021

 MSEK
Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tidigare  
princip

Retroaktiv 
tillämpning

Nuvarande  
princip

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1 156 –24 1 132 1 046 – 1 046

Omsättningstillgångar 2 772 –286 2 486 3 270 –36 3 235

Summa tillgångar 3 928 –310 3 618 4 317 –36 4 281

Eget kapital och skulder

Eget kapital 464 462 926 805 478 1 283

Obeskattade reserver 431 – 431 260 – 260

Långfristiga skulder 114 2 116 133 – 133

Kortfristiga skulder 2 919 –774 2 145 3 118 –513 2 605

Summa eget kapital och skulder 3 928 –310 3 618 4 317 –36 4 281
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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 2021 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 upplysnings-
kraven i IFRS 8 Rörelsesegment.

Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2022
Ingen av de nya eller ändrade IFRS standarder eller tolkningar från IFRS Interpre-
tations Committee som gäller från första januari 2022 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 2021.

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
Från och med den 1 januari 2022 har moderbolaget bytt redovisningsprincip där 
bolaget tidigare redovisat entreprenadprojekt vid färdigställande och nu redovisar 
dessa successivt över tid. I övrigt tillämpar moderbolaget samma redovisnings-
principer som koncernen utom i de fall som anges i årsredovisningen 2021. 

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporte-
rings 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.

Redovisningsprinciperna kan läsas i sin helhet i årsredovisningen 2021 som 
finns publicerad på Svevias webbplats, svevia.se.

NOTER

NOT 3 | INTÄKTER

Apr–jun 2022 
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 1 199 662 687 – 2 547

Varuförsäljning 9 224 0 1 235

Hyresintäkter – – – 30 30

Koncerninterna intäkter 21 148 5 –174 –

Summa 1 229 1 034 692 –142 2 812

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt – 295 – –142 152

Löpande över tid 1 229 739 692 – 2 660

Summa 1 229 1 034 692 –142 2 812

Apr–jun 2021
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 1 097 505 371 – 1 973

Varuförsäljning 9 199 1 1 210

Hyresintäkter – – – 28 28

Koncerninterna intäkter 13 72 3 –88 –

Summa 1 119 776 375 –59 2 211

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt – 240 0 –59 181

Löpande över tid 1 119 536 375 – 2 030

Summa 1 119 776 375 –59 2 211
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NOT 4 | VERKLIGT VÄRDE FINANSIELLA INSTRUMENT

Koncernen 
MSEK

30 jun 2022 30 jun 2021

Nivå 1 Nivå 2 Summa Nivå 1 Nivå 2 Summa

Derivat, långfristiga – 43 43 – 9 9

Andra långfristiga värdepappersinnehav 287 169 456 300 296 596

Derivat, kortfristiga – 18 18 – 2 2

Likvida medel 42 – 42 89 – 89

Summa tillgångar 329 230 559 389 307 696

Derivat, långfristiga – 27 27 – 21 21

Derivat, kortfristiga – 0 0 – 0 0

Summa skulder – 27 27 – 21 21

Värdepapper
Verkligt värde på finansiella tillgångar avser dels onoterade obligationer som värderas till marknads-
värde 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–jun 2022 
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 2 465 776 1 102 – 4 342

Varuförsäljning 15 378 0 4 397

Hyresintäkter – – – 57 57

Koncerninterna intäkter 29 168 20 –217 –

Summa 2 509 1 321 1 122 –155 4 797

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt – 464 – –155 309

Löpande över tid 2 509 857 1 122 – 4 488

Summa 2 509 1 321 1 122 –155 4 797

Jan–jun 2021
Koncernen
MSEK Drift Industri Anläggning

Övrigt &  
Elimineringar Total

Typ av vara eller tjänst

Entreprenader och tjänster 2 270 596 676 – 3 542

Varuförsäljning 16 304 1 4 325

Hyresintäkter – – – 51 51

Koncerninterna intäkter 17 86 9 –112 –

Summa 2 303 986 686 –57 3 918

Tidpunkt för intäktsredovisning

Vid en viss tidpunkt – 359 0 –57 302

Löpande över tid 2 303 627 686 – 3 616

Summa 2 303 986 686 –57 3 918
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NOT 5 | TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING

Koncernen 
MSEK 30 jun 2022 30 jun 2021

Byggnader och mark 18 18

Maskiner & inventarier – –

Summa tillgångar som innehas för försäljning 18 18

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

Rörelseresultat hänförligt till fastigheten uppgår till 1 MSEK (0). 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 30 juni 2022 till 138 MSEK  
(248 per 30 juni 2021) och avser borgensförbindelser. 

NOT 7 | FÖRVÄRV AV RÖRELSE

Förvärv av Asfaltbolaget 
Den 23 februari 2022 tecknade Svevia avtal om att förvärva samtliga aktier i  
Asfaltbolaget Sverige AB. Transaktionen var villkorad av godkännande av  
Konkurrensverket samt uppfyllandet av sedvanliga avtalsvillkor.

Under senare delen av mars erhölls godkännande från Konkurrensverket och 
tillträdet till aktierna genomfördes den 1 april.

Genom förvärvet av Asfaltbolaget förstärker Svevia sin lokala närvaro i Blekinge, 
Kronobergs och Kalmar län samt skapar också förutsättningar för vidare expansion 
av industri- och anläggningsverksamheten.

Förvärvskostnaderna uppgick till 2 MSEK. Kostnaderna redovisas som försäljnings- 
och administrationskostnader samt i kassaflöde från löpande verksamhet.

Förvärvskalkyl
Nedanstående förvärvskalkyl är preliminär och kan bli föremål för justeringar. 
Kalkylen omfattar Asfaltbolaget Sverige AB med dotterbolag.

Förvärvade bolags nettotillgångar 
vid förvärvstidpunkten 
MSEK

Verkligt värde  
i koncernen

Immateriella anläggningstillgångar 36

Övriga anläggningstillgångar 110

Varulager 25

Övriga omsättningstillgångar 1) 14

Avsättning –5

Uppskjuten skatteskuld –29

Övriga skulder –40

Netto identifierbara tillgångar/skulder 111

Koncerngoodwill 32

Beräknad köpeskilling 143

Reglerad ersättning

Likvida medel 138

Skuld säljaren 5

Total reglerad ersättning 143

1)  Varav likvida medel 0,2 MSEK.
Antal anställda som tillkommit via förvärv är 67. 

 
 

Goodwill 
Den goodwill som redovisas för förvärvet, representerar en stark marknads position, 
etablering på nya marknader samt synergier med befintliga verksamheter och en 
väl fungerande organisation.

NOT 8 | 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.
1)  Nettoomsättning är ett definierat mått enligt IFRS och ingår inte i de alternativa 

 nyckeltalen enligt ESMA.
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Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport juli–september 28 oktober 2022
Bokslutskommuniké 10 februari 2023
Årsstämma 25 april 2023

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

Undertecknande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 15 juli 2022

Mats Paulsson

Styrelseordförande

Lars Erik Fredriksson Catarina Fritz Joachim Hallengren

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Göran Landgren Anna-Stina Nordmark Nilsson Jeanette Reuterskiöld

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Thomas Skoog Oscar Burlin

Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

Anders Gustafsson

Verkställande direktör
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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 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 koncer-
nen, 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 sysselsatt 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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