
Delårsrapport  

1 januari – 31 mars 2019 

 

  

MSEK   Jan-mar 

2019 

Jan-mar 

2018 

Jan-dec 

2018 

Apr 2018- 

mar 2019 

Orderingång   3 166 2 529 8 594 9 231 

Orderstock   9 286 8 407 7 716 9 286 

Nettoomsättning   1 597 1 569 8 324 8 351 

Rörelseresultat   -49 5 494 440 

Rörelsemarginal, %   -3,1 0,3 5,9 5,3 

Resultat efter skatt   -36 7 459 416 

Avkastning på eget kapital, %, R12   27,8 13,4 31,9 27,8 

Soliditet, %   33,4 32,4 33,5 33,4  

Rörelsekapital   -640 -565 -464 -640 

Räntebärande nettofordran   1 284 1 843 1421 1 284 

Operativt kassaflöde   203 282 241 162 

Årsmedelanställda   1 555 1 535 1 888 1 908 

Stark orderingång men fortsatta utmaningar inom division Anläggning 

 

• Orderingången uppgick till 3 166 SEK (2 529)  

• Orderstocken uppgick till 9 286 MSEK (8 407) 

• Nettoomsättning uppgick till 1 597 MSEK (1 569)  

• Rörelseresultat uppgick till -49 MSEK (5)  

• Resultat efter skatt uppgick till -36 MSEK (7)   

• Det operativa kassaflödet uppgick till 203 MSEK (282)  
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VD-kommentar  
Rörelseresultatet blev -49 miljoner kronor (5) för det första 

kvartalet. Försämringen beror främst på ytterligare 

nedskrivningar i några anläggningsprojekt i Stockholms-

regionen. Dessa projekt avslutas i stort under andra kvartalet. 

Division Drift har börjat året resultatmässigt bra. Division 

Beläggning hade ett något sämre resultat jämfört med 

föregående år, vilket till stor del beror på planerade 

reparationskostnader av asfaltverk samt högre kostnader för 

framtagande av stenmaterial.  

Orderläge och omsättning 
Årets första kvartal har som alltid karaktäriserats av ett stort 

anbudslämnande inom divisionerna Drift och Beläggning. 

Divisionerna har lyckats väl och Svevia behåller sin starka 

marknadsandel hos Trafikverket. Den totala orderingången 

ökade med 25 procent och orderstocken ökade med 10 procent 

och låg därmed på historiskt höga 9,3 miljarder kronor i slutet av 

första kvartalet. Svevias omsättning var i nivå med första 

kvartalet föregående år.  

Hållbarhet 
Säkerhet är ett högt prioriterat hållbarhetsområde. 

Arbetsskadefrekvensen rullande tolv månader låg på samma 

nivå, 7,7, som för fjärde kvartalet 2018, men ökade jämfört med 

samma period föregående år (4,0). Största ökningen låg inom 

divisionerna Drift och Anläggning där orsaken främst är ett 

flertal mindre halk- och fallolyckor. Vi fortsätter att kontinuerligt 

förbättra processer och rutiner för att skapa ordning och reda på 

arbetsplatserna i syfte att nå vår långsiktiga målsättning med en 

arbetsskadefrekvens som ska vara under 3,5. 

Vägen framåt 
Division Anläggning dras fortsatt med utmaningar i tidigare 

tagna projekt i Stockholmsregionen. Åtgärdspaketen i 

anläggningsverksamheten, bland annat i form av styrning mot 

samverkansprojekt, har bidragit till en minskad risk i 

projektportföljen. Division Beläggnings framgångsrika satsning i 

Skåne i form av förvärv av strategiska bergtäkter är också viktig 

för Svevias strategi. Integrationen av bolagsförvärvet pågår 

enligt plan och med ett nyinvesterat asfaltverk på plats under 

våren kommer Svevia vara representerat i hela värdekedjan även 

i södra Sverige. Sammantaget ser jag positivt på Svevias förmåga 

att fortsätta växa lönsamt. 

Anders Gustafsson 
Vd och koncernchef 

 

 

 

Utveckling av rörelseresultat, R12 (MSEK) 

 

*) Rörelseresultat rullande 12-månader exklusive reavinst från 

fastighetsförsäljning blev 200 miljoner kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1

2016 2017 2018 2019

R 12 R12 exkl reavinster

” Svevia behåller sin starka marknadsandel 

hos Trafikverket och orderstocken är 

historiskt hög” 

 Anders Gustafsson,  

Vd och koncernchef 

 

* 



DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2019  | KONCERNEN 

 

3 

  

Marknad 

Bostadsbyggande väntas fortsätta att minska men marknadsutsikterna för 

anläggningsinvesteringar bedöms fortsatt vara goda. Enligt Sveriges Byggindustriers 

konjunkturprognos 1, 2019 kommer de sammantagna anläggningsinvesteringarna att 

öka med 5 procent i år och 3 procent 2020. Det är den privata sidan som ökar mest och 

när det gäller de offentliga investeringarna är det främst ökade investeringar i 

spåranläggningar som agerar draglok. Tillväxttakten i väginvesteringar vänder ner och 

kommer att minska nästa år. Bristen på kompetent personal fortsätter att vara ett av 

de främsta hindren för fortsatt byggande. 

Orderingång och orderstock 

Orderingången för första kvartalet uppgick till 3 166 MSEK (2 529) vilket motsvarar en 

ökning med 25 procent. Fler erhållna kontrakt i Trafikverkets upphandling av 

Basunderhåll Väg var orsaken till ökningen. Utgående orderstock ökade och uppgick 

till 9 286 MSEK (8 407). 

Nettoomsättning 

MSEK Jan-mar  

2019 

Jan-mar  

2018 

Jan-dec 

 2018 

Apr 2018- 

mar 2019 

Division Drift 1 079 1 003 4 386 4 462 

Division Anläggning 372 427 2 127 2 071 

Division Beläggning 169 139 2 161 2 191 

Övriga verksamhetsområden 124 143 642 623 

Elimineringar -147 -143 -992 -996 

Totalt 1 597 1 569 8 324 8 351 

 

Ackumulerad nettoomsättning uppgick till 1 597 MSEK (1 569) vilket var en marginell 

ökning med 2%. Division Drift och Beläggning stod för ökningen. 

Rörelseresultat 

MSEK Jan-mar  

2019 

Jan-mar  

2018 

Jan-dec 

 2018 

Apr 2018- 

mar 2019 

Division Drift 41 30 155 166 

Division Anläggning -54 -12 -107 -149 

Division Beläggning -33 -24 77 68 

Övriga verksamhetsområden -3 11 369 355 

Totalt -49 5 494 440 

 

Rörelseresultatet blev -49 MSEK (5) där projektnedskrivningar och generellt låga 

projektmarginaler i division Anläggning tyngde resultatet i första kvartalet. I division 

Beläggning har verksamheten haft högre reparations- och produktionskostnader inom 

tillverkning av asfalt respektive stenmaterial. Division Drift hade en bättre start på året 

än motsvarande period föregående år.   

Verksamheten inom Svevia karaktäriseras av säsongsmässiga variationer. Normalt är 

första kvartalet svagare jämfört med resten av året, merparten av resultatet upparbetas 

under andra halvåret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orderingång och orderstock (MSEK) 

 

 

 

Nettoomsättning (MSEK) 

 

 

 

Rörelseresultat (MSEK) 

 
*) Rörelseresultat i Kv2 2018 exkl. reavinst från 

fastighetsförsäljning blev 67 MSEK 

**) Rörelseresultat i Kv4 2018 exkl. reavinst från 

fastighetsförsäljning blev 37 MSEK 

 

 

Avkastning på eget kapital 
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Division Drift 

Division Drift arbetar med att sköta om vägar och gator i Sverige och Norge. 

Divisionen plogar, sandar och saltar, lagar, förbättrar och röjer. Divisionen utför 

uppdrag åt både offentliga och privata kunder.  

MSEK Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Jan-dec 2018 Apr 2018-

mar 2019 

Orderingång 2 372 1 838 5 157 5 691 

Orderstock 7 173 5 944 5 880 7 173 

Nettoomsättning 1 079 1 003 4 386 4 462 

Rörelseresultat 41 30 155 166 

Rörelsemarginal 3,8% 3,0 % 3,5% 3,7% 

 
Division Drift har i årets upphandling av basunderhåll erhållit 11 kontrakt från 

Trafikverket till ett värde av 1,5 mdr SEK. Den totala orderingången blev 

2 372 MSEK (1 838).  

Omsättningen ökade med ca 7% till 1 079 MSEK (1 003) till följd av fler pågående 

projekt. Rörelseresultatet ökade till 41 MSEK (30) och rörelsemarginalen blev 3,8% 

(3,0).  Ökningen var en följd av höjda marginaler i projekten.  

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 Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Jan-dec 2018 Apr 2018-

mar 2019 

Orderingång 295 333 1 748 1 710 

Orderstock 1 135 1 496 1 212 1 135 

Nettoomsättning 372 427 2 127 2 071 

Rörelseresultat -54 -12 -107 -149 

Rörelsemarginal -15% -2,8% -5,0% -7,2% 

 
 

Orderingången blev 295 MSEK (333). Under kvartalet har divisionen erhållit flera 

stora samverkansentreprenader där orderingången registreras löpande efter att 

överenskommelse om etapper träffats med kunden. Detta gör att orderstocken är 

mer försiktigt registrerad. Samtidigt har divisionen varit fortsatt selektiv i sitt 

anbudslämnande och fokuserat på färdigställande av några stora befintliga projekt.  

 

Omsättningen blev 372 MSEK (427). Föregående år hade flera stora projekt hög 

produktion under första kvartalet vilket förklarar den lägre omsättningen i årets 

första kvartal. Rörelseresultatet blev -54 MSEK (-12) där två större projekt i 

Stockholm skrivits ned i perioden samt att projektportföljen sedan tidigare har en 

låg marginal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12  
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Division Beläggning    

Division Beläggning 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 både offentliga och privata 

kunder.  

MSEK Jan-mar 

2019 

Jan-mar 

2018 

Jan-dec 

2018 

Apr 2018-

mar 2019 

Orderingång 608 562 2 169 2 215 

Orderstock 1 194 1 169 755 1 194 

Nettoomsättning 169 139 2 161 2 191 

Rörelseresultat -33 -24 77 68 

Rörelsemarginal -19% -17,3% 3,6% 3,1% 

Stenmaterial, tusentals 

ton* 

1 179 1 133 6 790 6 836 

Asfalt tusentals ton* 15 12 412 415 

*Såld volym 

Orderingången uppgick till 608 MSEK (562). Under perioden har ett flertal 

underhållskontrakt erhållits från Trafikverket.  

 

Omsättningen blev 169 MSEK (139) där ökningen beror på fler pågående projekt 

inom utläggning samt försäljning av stenmaterial från nyförvärvade AB Bröderna 

Hall. Rörelseresultatet blev -33 MSEK (-24) och rörelsemarginalen var negativ. 

Högre reparationskostnader av asfaltverk och högre produktionskostnader inom 

stenmaterialverksamheten tynger resultatet. Omsättning och resultat i kvartal 1 är 

säsongsmässigt lågt. 

 

Övriga verksamhetsområden 

Inom Svevia finns specialverksamheter som hyr ut maskiner och fastigheter. 

Dotterbolaget Arento erbjuder maskiner, fordon och utrustning både till Svevias 

divisioner och till andra företag. Svevia Maskin tillhandahåller strategiska maskiner 

till Svevias divisioner. I övriga verksamhetsområden ingår även poster för centrala 

funktioner. 

MSEK Jan-mar 2019 Jan-mar 2018 Jan-dec 2018 Apr 2018-

mar 2019 

Nettoomsättning 124 143 642 623 

Rörelseresultat -3 11 369 355 

 
Omsättningen sjönk till 124 MSEK (143) vilket relateras till att större delen av 

fastighetsbeståndet avyttrades per 1 april föregående år. Rörelseresultatet blev  

-3 MSEK (11) där maskinverksamheten hade ett lägre resultat samt att den 

avyttrade fastighetsverksamheten bidrog till resultatet föregående år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12 
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Finansiell ställning och likviditet 

Koncernens egna kapital uppgick vid balansdagen till 

1 485 MSEK (1 375) och soliditeten till 33,4 procent 

(32,4). 

På balansdagen uppgick räntebärande nettofordran (se 

not 7 för definition) till 1 284 MSEK att jämföras med  

1 421 MSEK vid årets början. I årsskiftessiffran ingår 

inte leasingskulder på 336 MSEK som tillkommer under 

2019 till följd av IFRS 16. Finansnettot är på samma 

nivå som tidigare, men innehåller nu även intäkter och 

kostnader från leasing och uppgick under perioden till 

4 MSEK (4). 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

190 MSEK (350) under första kvartalet. Det operativa 

kassaflödet som inkluderar nettoinvesteringar i 

anläggningstillgångar men exkluderar räntor uppgick 

till 203 MSEK (282).  Det lägre kassaflödet beror på 

lägre marginal i vissa projekt, samt försämrade 

betalplaner i kundavtal. 

Kassaflödet från nettoinvesteringar i anläggnings-

tillgångar uppgick till -20 MSEK (-64). Kassaflöde från 

finansiella tillgångar uppgick till -151 MSEK (-76).  

Totalt uppgick periodens kassaflöde till -26 MSEK 

(210).  

Operativt kassaflöde 

 

 

Förvärv och avyttringar  
Svevia har avtalat om avyttring av transportrörelsen i 

det nyligen förvärvade AB Bröderna Hall. Kvar inom  

 

Sveviakoncernen finns den strategiskt viktiga 

täktverksamheten. Frånträde från transportrörelsen och 

betalning sker under andra kvartalet 2019.  

Investeringar  

Periodens investeringar i maskiner och inventarier 

uppgick till 21 MSEK (60) och i byggnader och mark till 

1 MSEK (6). Försäljning av materiella anläggnings-

tillgångar uppgick till 2 MSEK (2). Periodens av- och 

nedskrivningar uppgick till 64 MSEK (31).  

Medarbetare 

Antalet årsmedelanställda uppgick 31 mars 2019 till 

1 555 (1 535). 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

Svevia påverkas av ett flertal typer av risker; strategiska, 

operativa, efterlevnads- samt finansiella risker. För ett 

entreprenadföretag som Svevia berörs 

kärnverksamheterna av operationella risker såsom; 

risker i anbudsskedet, projektstyrning, personal och 

kompetensförsörjning, väderexponering och miljörisker 

med mera. 

 

De största riskerna i Svevia finns inom entreprenad-

verksamheten. Entreprenadverksamhet handlar till stor 

del om att hantera risker och det är framför allt inom 

anläggningsentreprenader som de största riskerna 

föreligger. 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 2018 

sidorna 42-43 samt sidan 48. 

 

Moderbolaget 
Svevia AB bedriver entreprenadverksamhet och 

förvaltar aktier i dotterföretag samt svarar för 

koncerngemensam finansiering och placering. I 

moderbolaget redovisas entreprenadprojekt vid 

färdigställande. I koncernen redovisas 

entreprenadprojekt successivt över tid. Omsättningen i 

moderbolaget uppgick under perioden till 450 MSEK 

(267) och resultat efter skatt till -10 MSEK (-49).  
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

MSEK not Jan-mar 

 2019 

Jan-mar 

 2018 

Jan-dec 

2018 

Apr 2018- 

 mar 2019 

      

Nettoomsättning 3 1 597 1 569 8 324 8 351 

Kostnader för produktion  -1 538 -1 466 -7 660 -7 732 

Bruttoresultat  59 103 664 619 

      

Försäljnings- och 

administrationskostnader 

 

 

 

-109 

 

-99 

 

-422 

 

-431 

Resultat från försäljning av 

anläggningstillgångar 

  

1 

 

1 

 

252 

 

252 

Rörelseresultat  -49 5 494 440 

      

Finansiella intäkter  5 4 21 22 

Finansiella kostnader  -1 0 -1 -2 

Finansnetto  4 4 20 20 

      

Resultat före skatt  -45 9 514 460 

      

Skatt på periodens resultat  9 -2 -55 -44 

Resultat efter skatt  -36 7 459 416 

      

Varav moderbolagets aktieägares 

andel, % 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

      

Resultat per aktie före och efter 

utspädning, SEK 

 -0,09 0,02 1,15 1,04 

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

 

 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 

  
MSEK  Jan-mar 

 2019 

Jan-mar 

 2018 

Jan-dec 

2018 

Apr 2018- 

 mar 2019 

      

Resultat efter skatt  -36 7 459 416 

Övrigt totalresultat*:      

Omräkningsdifferens  1 1 0 0 

Finansiella instrument redovisade till 

verkligt värde 

  

14 

 

-6 

 

-31 

 

-11 

Skatt  -3 1 7 3 

Summa övrigt totalresultat, netto efter 

skatt 

  

11 

 

-5 

 

                -24 

 

-8 

Summa totalresultat  -24 3 435 408 

      

Varav moderbolagets aktieägares 

andel, % 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

*Poster i övrigt totalresultat avser poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
 

MSEK not 31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018 

     

Tillgångar     

     

Goodwill  227 213 227 

Koncessioner  2 2 2 

Byggnader och mark 2 316 54 99 

Maskiner och inventarier 2 595  462  578  

Pågående nyanläggningar  58 42 49 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 1 437 1 532 1 371 

Andra långfristiga fordringar 2 44 - - 

Summa anläggningstillgångar  2 679 2 305 2 326 

     

Material och varulager  253 200 248 

Upparbetade ej fakturerade intäkter  327 240 203 

Kundfordringar  870 801 1 500 

Övriga kortfristiga fordringar  4 6 5 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  52 32 61 

Kortfristiga placeringar  100 - - 

Likvida medel 4 96 345 123 

Tillgångar som innehas för försäljning 5 64 312 29 

Summa omsättningstillgångar  1 766 1 936 2 169 

     

Summa tillgångar  4 445 4 241 4 495 

     

Eget kapital och skulder     

     

Aktiekapital  399 399 399 

Övrigt tillskjutet kapital  798 798 798 

Reserver  8 17 -4 

Balanserat resultat  280 161 315 

Summa eget kapital  1 485 1 375 1 508 

     

Leasingskulder, långfristiga 2 210 - - 

Derivat 4 36 30 33 

Övriga avsättningar  123 151 127 

Uppskjuten skatteskuld  185 184 193 

Summa långfristiga skulder  554 365 353 

 

Skulder till kreditinstitut 

  

21 

 

- 

 

39 

Leasingskulder, kortfristiga 2 126 - - 

Fakturerade ej upparbetade intäkter  1 196 1 347 1 198 

Leverantörsskulder  588 621 715 

Skatteskulder  18 35 76 

Övriga kortfristiga skulder  41 49 71 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  377 386 468 

Derivat 4 - 4 0 

Övriga avsättningar  39 59 67 

Summa kortfristiga skulder  2 406 2 501 2 634 

     

Summa eget kapital och skulder  4 445 4 241 4 495 
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Förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag 
 

 

MSEK 

 

Aktiekapital 

Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat resultat 

inkl. årets resultat 

Tot. eget kapital hänförligt till 

moderbolagets aktieägare 

      

Ingående balans 2018-01-01 399 798 20 155 1 372 

Totalresultat      

Årets resultat    459 459 

Övrigt totalresultat*      

Årets omräkningsdifferens   0  0 

Finansiella instrument redovisade till 

verkligt värde 

   

-31 

  

-31 

Skatt   7  7 

Summa övrigt totalresultat   -24  -24 

Transaktioner med aktieägare      

Utdelning till moderbolagets aktieägare    -299 -299 

Summa transaktioner med aktieägare    -299 -299 

Utgående eget kapital 2018-12-31 399 798 -4 315 1 508 

      

Ingående balans 2019-01-01 399 798 -4 315 1 508 

Totalresultat      

Årets resultat    -36 -36 

Övrigt totalresultat*      

Årets omräkningsdifferens   1  1 

Finansiella instrument redovisade till 

verkligt värde 

   

14 

  

14 

Skatt   -3  -3 

Summa övrigt totalresultat   11  11 

Transaktioner med aktieägare      

Utdelning till moderbolagets aktieägare      

Summa transaktioner med aktieägare      

Utgående eget kapital 2019-03-31 399 798 8 280 1 485 

      

Ingående balans 2018-01-01 399 798 20 155 1 372 

Totalresultat      

Årets resultat    7 7 

Övrigt totalresultat*      

Årets omräkningsdifferens   1  1 

Finansiella instrument redovisade till 

verkligt värde 

   

-6 

  

-6 

Skatt   1  1 

Summa övrigt totalresultat   -4  -4 

Utgående eget kapital 2018-03-31 399 798 16 162 1 375 

      

*Poster i övrigt totalresultat avser poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 

 
MSEK  Jan-mar 

2019 

Jan-mar 

2018 

Jan-dec 

2018 

Resultat före skatt  -45 9 514 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  32 27 -144 

Betald ränta hänförliga till leasingskulder  -1 - - 

Betald inkomstskatt  -37 -29 -37 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 

  

-51 

 

7 

 

333 

     

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  241 343 -342 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   190 350 -9 

     

Erhållna ränteintäkter på finansiella leasingfordringar  0 - - 

Erhållna amorteringar på finansiella leasingfordringar  6 - - 

Förvärv av dotterbolag, nettolikvid  - - -56 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -22 -66 -249 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar exklusive 

leasingtillgångar 

  

2 

 

2 

 

538 

Investeringar i finansiella tillgångar  -181 -167 -402 

Försäljning av finansiella tillgångar  30 91 464 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -165 -140 295 

     

Amorteringar av leasingskulder   -33 - - 

Amortering av lån  -18 - - 

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  - - -299 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -51 - -299 

     

Periodens kassaflöde  -26 210 -13 

Likvida medel vid periodens början  123 136 136 

Kursdifferens i likvida medel  -1 -1 0 

Likvida medel vid periodens slut  96 345 123 

 

Operativt kassaflöde 

 
MSEK  Jan-mar 

2019 

Jan-mar 

2018 

Jan-dec 

2018 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, exkl. 

räntebetalningar och skatt 

  

223 

 

346 

 

8 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  - - -56 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar exklusive 

leasingtillgångar 

  

-22 

 

-66 

 

-249 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  2 2 538 

Operativt kassaflöde  203 282 241 

Räntebetalningar och skatt  -33 4 -17 

Erhållna amorteringar på finansiella leasingfordringar  6 - - 

Investeringar i finansiella tillgångar  -181 -167 -402 

Försäljning av finansiella tillgångar  30 91 464 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten  -178 210 286 

Amorteringar av leasingskulder   -33 - - 

Amortering av lån  -18 - - 

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  - - -299 

Kassaflöde efter finansieringsverksamheten  -51 210 -13 

Periodens kassaflöde      -26 210 -13 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

MSEK  Jan-mar 

2019 

Jan-mar 

2018 

Jan-dec 

2018 

     

Nettoomsättning  450 267 8 046 

Kostnader för produktion  -366 -238 -7 424 

Bruttoresultat  84 29 622 

     

Försäljnings- och administrationskostnader  -101 -95 -405 

Rörelseresultat  -17 -66 217 

     

Utdelning på andelar i koncernföretag  - - 239 

Finansiella intäkter  4 4 21 

Finansiella kostnader  0 0 -1 

Finansnetto  4 4 259 

     

Resultat efter finansiella poster  -13 -62 476 

     

Bokslutsdispositioner  0 0 -29 

Skatt på periodens resultat  3 13 -48 

Resultat efter skatt  -10 -49 399 

 

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag  
 

MSEK  Jan-mar 

2019 

Jan-mar 

2018 

Jan-dec 

 2018 

     

Resultat efter skatt  -10 -49 399 

Övrigt totalresultat*:     

Finansiella instrument redovisade  

till verkligt värde 

  

14 

 

-6 

 

-31 

Skatt  -3 1 7 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt  11 -5 -24 

Summa totalresultat  1 -54 375 

     

Varav moderbolagets aktieägares andel, %  100 100 100 

*Poster i övrigt totalresultat avser poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

MSEK  31 mar 2019 31 mar 2018 31 dec 2018 

 

Tillgångar 

    

Anläggningstillgångar  2 059 2 066 2 005 

Omsättningstillgångar  1 940 1 882 2 228 

Summa tillgångar  3 999 3 948 4 233 

     

Eget kapital och skulder     

Eget kapital  783 654 783 

Obeskattade reserver  291 198 291 

Långfristiga skulder  141 186 142 

Kortfristiga skulder  2 784 2 910 3 017 

Summa eget kapital och skulder  3 999 3 948 4 233 
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Noter 

Not 1 Företagsinformation och jämförande 

redovisningsinformation 

Svevia AB (publ), organisationsnummer 556768-9848, med säte i 

Solna Sverige. Adressen till bolagets huvudkontor är: Box 4018,  

171 04 SOLNA (besöksadress: Svetsarvägen 8), telefonnummer  

+46 8 404 10 00. Svevia AB:s verksamhet är att bedriva entre-

prenad-, service- och uthyrningsverksamhet inom trafik-, mark-, bygg- 

och anläggningsområdet och även att äga och förvalta fast egendom. 

För ytterligare information om verksamheten 2018 hänvisas till 

årsredovisningen. 

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. 

 

Ingen av de nya eller ändrade IFRS standarder eller tolkningar från 

IFRS Interpretations Committee som gäller från första januari 2019 

har haft någon betydande inverkan på Svevias finansiella rapporter.  

Delårsrapporten följer även ESMA:s (Europeiska värdepappers- och 

marknadsmyndigheten) riktlinjer för användning av Alternativa 

nyckeltal. 

 

Redovisningsprinciper som är tillämpade vid delårsrapportens 

upprättande överensstämmer med de redovisningsprinciper som 

tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen 2018 förutom vad 

som anges nedan för IFRS 16. 

Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2019 

IFRS 16 Leasingavtal 

Svevia tillämpar IFRS 16 Leasingavtal från och med 1 januari 2019. 

Den nya standarden får en påverkan på Svevias finansiella rapporter. 

 
Koncernens leasingaktiviteter och redovisningen av dessa 
Svevia som leasetagare 

Koncernen leasar huvudsakligen personbilar, lokaler och maskiner. 

Leasingavtalen är normalt skrivna för fasta perioder om 3 till 10 år. 

Optioner att förlänga och säga upp avtal finns inkluderade i ett antal 

av koncernens leasingavtal. 

Leasingavtal redovisas initialt som nyttjanderätter med tillhörande 

skuld den dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig för 

användning av koncernen, förutom för korttidsleasingavtal, (leasing-

avtal med en leasingperiod om maximalt 12 månader) samt för 

leasingavtal där den underliggande tillgången är av lågt värde. För 

leasingavtal vilka uppfyller kriterierna för lättnadsreglerna redovisar 

koncernen leasingavgifter som en rörelsekostnad linjärt över leasing-

perioden, om ingen annan systematisk metod för periodisering av 

leasingavgiften ger en mer rättvisande bild med hänsyn till hur de 

ekonomiska förmånerna från den underliggande tillgången 

konsumeras av leasetagaren. 

 

Leasingskulden värderas initialt till nuvärdet av de framtida leasing-

avgifter vilka inte har erlagts per inledningsdatum för leasingavtalet, 

diskonterade med den implicita räntan, eller om denna inte kan 

fastställas med lätthet, den marginella låneräntan. Den marginella 

låneräntan är den räntesats som en leasetagare skulle behöva betala 

för en finansiering genom lån under en motsvarande period, och med 

motsvarande säkerhet, för nyttjanderätten av en tillgång i en liknande 

ekonomisk miljö. 

 

Leasingavgifter som inkluderas i värderingen av leasingskulder 

omfattar följande: 

• fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter), efter 

avdrag för eventuella förmåner i samband med tecknandet av 

leasingavtalet som ska erhållas, 

• variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris, 

initialt värderade med hjälp av index eller pris vid inlednings-

datumet, 

• belopp som förväntas betalas ut av leasetagaren enligt 

restvärdesgarantier, 

• lösenpriset för en option att köpa om leasetagaren är rimligt 

säker på att utnyttja en sådan möjlighet, och 

• straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet, om 

leasingperioden återspeglar att leasetagaren kommer att utnyttja 

en möjlighet att säga upp leasingavtalet. 

Leasingskulder presenteras på egen rad i rapport över finansiell 

ställning. 

 
Nyttjanderättstillgången redovisas initialt till värdet av leasingskulden, 

med tillägg för leasingavgifter erlagda vid eller före inledningsdatum 

för leasingavtalet samt initiala direkta utgifter. Om koncernen ådrar sig 

förpliktelser för nedmontering av en leasad tillgång, återställning av 

mark eller återställning och renovering av tillgång till skick överens-

kommet i kontrakt redovisas en avsättning för sådana förpliktelser i 

enligt med IAS 37. Sådana avsättningar inkluderas i anskaffnings-

värdet för nyttjanderättstillgången såvida de inte är kopplade till 

produktion av varulager. Nyttjanderättstillgångar skrivs av över 

beräknad nyttjandeperiod eller, om den är kortare, över den avtalade 

leasingtiden. Om ett leasingavtal överför äganderätten vid slutet av 

leasingperioden eller om anskaffningsvärdet inkluderar en sannolik 

exercis av en köpoption, skrivs nyttjanderättstillgången av över 

nyttjandeperioden. Avskrivningen påbörjas per inledningsdatum för 

leasingavtalet. Nyttjanderättstillgångar presenteras tillsammans med 

materiella anläggningstillgångar med specifikation i not. 

I efterföljande perioder redovisas nyttjanderätten till anskaffnings-

värde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar 

samt justerat för eventuella omvärderingar av leasingskulden. 

Koncernen tillämpar principerna i IAS 36 för nedskrivning av 

nyttjanderättstillgångar och redovisar detta på samma sätt som 

beskrivs i principerna för materiella anläggningstillgångar redovisade 

enligt IAS 16. 

Leasingskulden redovisas till upplupet anskaffningsvärde och 

minskas med gjorda leasingbetalningar. 

 
Svevia som leasegivare 

IFRS 16 kräver att en leasegivare klassificerar ett leasingavtal 

antingen som ett operationellt eller ett finansiellt leasingavtal. Ett 

finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal vari de ekonomiska risker 

och fördelar som förknippas med ägande i allt väsentligt överförs från 

leasegivaren till leasetagaren. Svevia vidareuthyr personbilar genom 

sublease-avtal som enligt IFRS 16 bedöms vara finansiella 

leasingavtal. 

Svevia redovisar därför tillgångar som innehas enligt dessa avtal i 

rapporten över finansiell ställning och klassificerar dem som en 

fordran till ett belopp motsvarande nettoinvesteringen i leasingavtalet. 

Finansiella intäkter redovisas över leasingperioden, baserat på ett 

mönster som avspeglar en jämn förräntning under leasingperioden. 

 

Övergångsmetod 

Koncernen tillämpar den förenklade övergångsmetoden, modifierad 

retroaktivitet, och därmed räknades jämförelsetal inte om. 
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Nyttjanderätter (leasingtillgångar) och leasingskulder värderades vid 

övergången till nuvärdet av framtida leasingbetalningar innan 

justering för förutbetalda och upplupna leasingavgifter. För ytterligare 

information om tillämpning av IFRS hänvisas till årsredovisningen 

2018. 

 

Svevia analyserade effekterna av IFRS 16 och denna visade att de 

nya reglerna fick följande effekter vid övergången. 

Ingående nyttjanderätter (justerade för sublease-avtal) redovisades 

med 295 MSEK per 1 januari 2019 och leasingskulder med 

330 MSEK (justerade för förutbetalda och upplupna leasingavgifter). 

Redovisningen av sublease-avtal ledde till ingående finansiella 

leasingfordringar som uppgick till 41 MSEK per 1 januari 2019. 

Effekten på koncernens resultaträkning vid övergången var inte 

väsentlig. Ytterligare upplysningar kommer att tillkomma i 

årsredovisningen 2019. 
 
 
 
 
 
 

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ej trätt i 
kraft 
Företagsledningens bedömning är att de standarder och tolkningar 
som ska tillämpas från och med 1 januari 2020 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 2018.  

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 

2018 som finns publicerad på Svevias webbplats, svevia.se. 

 

 

 

 

 

Not 3 Intäkter 

 

Jan – Mar 2019 

MSEK      

Koncernen     Drift Anläggning Beläggning Övrigt Total 

Typ av vara eller tjänst        

Entreprenader och tjänster   1 058 369 56 0 1 483 

Varuförsäljning   10 0  81 5 96 

Hyresintäkter   0 0 0 18 18 

Summa    1 068 369 137 23  1 597 

        

Tidpunkt för intäktsredovisning        

Vid en viss tidpunkt   3 0 84 23 110 

Löpande över tid    1 065 369 53 0 1 487 

Summa   1 068 369 137 23 1 597 

Jan – Mar 2018 

MSEK      

Koncernen     Drift Anläggning Beläggning Övrigt Total 

Typ av vara eller tjänst        

Entreprenader och tjänster   982 423 47 1 1 453 

Varuförsäljning   0 0 0 9 9 

Hyresintäkter   14 1 65 27 107 

Summa    996 424 112 37  1 569 

        

Tidpunkt för intäktsredovisning        

Vid en viss tidpunkt   7 0 69 37 113 

Löpande över tid   989 424 43 0 1 456 

Summa   996 424 112 37 1 569 
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Not 4 Verkligt värde finansiella instrument 

 

MSEK    31 mar 2019 31 mar 2018 

Koncernen    Nivå 1 Nivå 2 Summa Nivå 1 Nivå 2 Summa 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  - 1 437 1 437 - 1 532 1 532 

Kortfristiga placeringar  - 100 100 - - - 

Likvida medel  96 - 96 345 - 345 

Summa tillgångar  96 1 537 1 633 345 1 532 1 877 

        

Derivat, långfristig  - 36 36 - 30 30 

Derivat, kortfristig  - 0 0 - 4 4 

Summa skulder  - 36 36 - 34 34 

Värdepapper 
Verkligt värde på finansiella tillgångar avser onoterade obligationer 
och värderas till marknadsvärde utifrån observerbar marknadsdata. 
 
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.  
 

Not 5 Tillgångar som innehas för försäljning 

Koncernen    

MSEK  31 mar 2019 31 mar 2018 

Byggnader och mark  29 312 

Maskiner och inventarier  35 - 

Summa tillgångar som innehas för försäljning  64 - 

Efter de avyttringar som skett under 2018 är två fastigheter 
klassade som tillgångar som innehas för försäljning. En av dessa 
har undertecknat avtal om överlåtelse men detaljplanarbete ska 
slutföras innan frånträde genomförs. Avtal har även ingåtts om 
försäljning av transportrörelsen i dotterbolaget Bröderna Hall AB 
som frånträds under andra kvartalet 2019. I rörelsen ingår maskiner 

med bokfört värde uppgående till 35 MSEK. Rörelseresultatet 
hänförligt till maskinerna och fastigheterna uppgår till 0 MSEK. 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 uppgick den 31 mars 2019 till 303 MSEK 

(198 MSEK per 31 mars 2018) och avser borgensförbindelser för 

koncernbolag. 

 

Not 7 Definitioner 

Nettoomsättning*: 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 

samt exkluderat från räntebetalningar och skatt. 

 

*Nettoomsättning är ett definierat mått enligt IFRS och ingår inte i de 

alternativa nyckeltalen enligt ESMA. 
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Not 8 Alternativa nyckeltal 

Ledningen har valt att presentera dessa icke-IFRS mått i 
rapporten då ledningen anser att de är viktiga i syfte av att ge 
mottagaren av denna rapport kompletterande information för att 

få en förståelse för företagets finansiella ställning och 
utveckling. Svevias operativa kassaflöde framgår av rapporten 
på sidan 10. 

MSEK 

Koncernen 

Jan-mar 

2019 

Jan-mar 

2018 

Jan-dec 

2018 

Rörelsemarginal    

Nettoomsättning 1 597 1 569 8 324 

Rörelseresultat -49 5 494 

Rörelsemarginal, % -3,1 0,3 5,9 

    

Avkastning på eget kapital, R12    

Eget kapital IB 1 508 1 372 1 372 

Eget kapital UB   1 485 1 375 1 508 

Periodens resultat 416 183 459 

Avkastning på eget kapital, % 27,8 13,4 31,9 

    

Soliditet    

Eget kapital UB 1 485 1 375 1 508 

Summa skulder och eget kapital 4 445 4 241 4 495 

Soliditet, % 33,4 32,4 33,5 

    

Rörelsekapital    

Summa omsättningstillgångar 1 766 1 936 2 169 

Summa kortfristiga skulder 2 406 2 501 2 634 

Rörelsekapital -640 -565 -464 

    

Räntebärande nettofordran/skuld    

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 437 1 532 1 371 

Andra långfristiga fordringar 44 - - 

Kortfristiga placeringar 100 - - 

Likvida medel 96 345 123 

Skulder till kreditinstitut -21 - -39 

Leasingskulder -336 - - 

Derivat -36 -34 -33 

Räntebärande nettofordran/skuld 1 284 1 843 1 421 
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Händelser efter rapportperiodens utgång 

Åsa Neving frånträder sin befattning som Ekonomi-och finanschef för Sveviakoncernen under andra kvartalet. Svevia har 

utsett Tobias Bjurling till ny Ekonomi- och finanschef för Sveviakoncernen samt till medlem i koncernledningen. Han 

tillträder sin befattning under hösten 2019. Tobias har en magisterexamen från Uppsala universitet och kommer närmast 

från rollen som chefscontroller för Bonavakoncernen.  

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

 

Solna den 25 april 2019  

 

Anders Gustafsson, 

Vd och koncernchef 

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

Kommande finansiella rapporter 

Delårsrapport januari-juni 13 augusti 2019 

Delårsrapport januari-september 25 oktober 2019 

Bokslutskommuniké 13 februari 2020 

Svevias finansiella rapporter publiceras på Svevias webbplats svevia.se. 

Ytterligare information 

Anders Gustafsson, Vd och koncernchef  

Tfn +46 8 404 10 00 

Åsa Neving, Ekonomi- och finanschef  
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Svevia i korthet 

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 Anläggning, Beläggning och Drift samt de tre 

specialverksamheterna Maskin, Arento och Fastighet. 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 affär 

 

 
 

Vår verksamhet 

Division Anläggning bygger såväl nya vägar som bygger om befintliga. Divisionen driver hela eller delar av 

infrastrukturprojekt från projektering och planering till utförande och utvärdering. 

 

Division Beläggning 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 Drift är marknadsledande i Sverige inom sin nisch att utföra drift, underhåll och standardförbättringar av vägar. 

Divisionen har sedan fem år tillbaka även verksamhet i Norge. 

 

Specialverksamhet Maskin och Arento bedriver uthyrning av maskiner och fordon. Maskin förser Svevia med strategiskt 

viktiga maskiner och fordon med Arento även servar 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 kapitalbindning. 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. 


