
Bokslutskommuniké  

1 januari – 31 december 2018 

 

  

MSEK Okt-dec 2018 Okt-dec 2017 Jan-dec 2018 Jan-dec 2017 

Orderingång 1 923 1 525 8 594 7 838 

Orderstock 7 716 7 447 7 716 7 447 

Nettoomsättning 2 455 2 272 8 324 7 557 

Rörelseresultat 55 92 494 204 

Rörelsemarginal, % 2,2 4,1 5,9 2,7 

Resultat efter skatt 48 75 459 175 

Avkastning på eget kapital, %, R12 n/a n/a 31,9 12,3 

Soliditet, % 33,5 30,5 33,5 30,5 

Rörelsekapital -464 -461 -464 -461 

Räntebärande nettofordran 1 421 1 564 1421 1 564 

Operativt kassaflöde 68 98 241 49 

Årsmedelanställda 2 085 1 976 1 908 1 833 

Svevia gjorde sitt bästa resultat någonsin med rekordhög omsättning och välfylld orderstock  
 

• Orderingången uppgick till 1 923 SEK (1 525) för det fjärde kvartalet och till 8 594 MSEK (7 838) för perioden januari till 
december 

• Orderstocken uppgick till 7 716 MSEK (7 447) 

• Nettoomsättning uppgick till 2 455 MSEK (2 272) för det fjärde kvartalet och 8 324 MSEK (7 557) för perioden januari till 
december 

• Rörelseresultat uppgick till 55 MSEK (92) för det fjärde kvartalet och 494 (204) för perioden januari till december. 
Resultatet för perioden innehåller reavinster från fastighetsförsäljningar om 240 MSEK (39). 

• Resultat efter skatt uppgick till 48 MSEK (75) för det fjärde kvartalet och till 459 MSEK (175) för perioden januari till 
december 

• Det operativa kassaflödet uppgick till 68 MSEK (98) för det fjärde kvartalet och 241 MSEK (49) för perioden januari till 
december. 

• Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 på 335 300 000 kronor vilket motsvarar 0,84 kr per aktie. 

•  

• Operativt kassaflöde -393 MSEK (-198) 

 

 



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018  | KONCERNEN 

 

2 

  

VD-kommentar  
Rörelseresultatet för 2018 blev 494 miljoner kronor, vilket är 

Svevias bästa resultat någonsin. Reavinster från 

fastighetsförsäljningar lyfte resultatet till den höga nivån men 

även bortsett från reavinster gjorde Svevia en betydande 

resultatförbättring. Division Drift fortsatte att generera ett bra 

resultat i nivå med föregående år. Den strategiska satsningen på 

en komplett beläggningsverksamhet från ballast till tillverkning 

och utläggning har gett effekt och divisionen gjorde sitt 

historiskt bästa resultat. Division Anläggning redovisade en 

resultatförbättring jämfört med föregående år även om resultatet 

fortfarande blev negativt vilket naturligtvis inte är 

tillfredsställande. Problemen är främst isolerade till 

Stockholmsregionen där två stora projekt, som påbörjades 2016, 

har belastat resultatet med cirka 90 miljoner kronor under året. 

Orderläge och omsättning 
Svevia fortsatte att växa lönsamt och omsättning, orderingång 

och orderstock för helåret låg på en rekordhög nivå. Alla 

divisioner samt maskinbolaget Arento bidrog till 

omsättningsökningen.   

 

Hållbarhetsfokus 
Bolaget minskade under året sin klimatpåverkan. I dagsläget har 

vi konverterat alla våra fasta asfaltverk till att elda med bioolja 

istället för fossila bränslen. Säkerhet är ett annat viktigt 

hållbarhetsområde. Tyvärr ökade arbetsskadefrekvensen från 

4,2 till 7,7 jämfört med samma period föregående år. Ett par 

allvarligare olyckor samt ett flertal mindre halk- och fallolyckor 

låg bakom ökningen. Svevia har en nollvision för allvarliga 

olyckor och vi vidtar åtgärder för att vända trenden. 

Vägen framåt 
Utvecklingen av bolaget är god. Alla divisioner har flyttat fram 

sina positioner. Division Drift har ökat sin orderstock betydligt 

och arbetar vidare med att digitalisera sina arbetsflöden. I linje 

med strategin att öka närvaron i södra Sverige förvärvade 

bolaget i slutet av året en ballastverksamhet i Skåne. Division 

Anläggning har en ny ledning, vilken har initierat ett 

åtgärdsprogram med fokus att komma tillrätta med 

utmaningarna i Stockholmsregionen.  

Mot bakgrund av detta, tillsammans med goda marknads-

utsikter, ser jag positivt på vår förmåga att fortsätta växa 

lönsamt framöver. 

 

Anders Gustafsson 

Vd och koncernchef 

 

 

Utveckling av rörelseresultat, R12 (MSEK) 

 

*) Rörelseresultat rullande 12-månader exklusive reavinst från 

fastighetsförsäljning blev 254 miljoner kronor. 
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Marknad 

Byggmarknaden är tvådelad, även om bostadsbyggandet väntas fortsätta att minska 

bedöms marknadsutsikterna för anläggningsinvesteringar fortsatt vara goda. Enligt 

Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos 2, 2018 ökar de sammantagna 

anläggningsinvesteringarna med 4 procent 2019, vilket är något lägre än den bedömda 

tillväxttakten för 2018. Inbromsningen sker på den privata sidan. De offentliga 

investeringarna förväntas ta över som motor och drivs av ökade investeringar i 

spåranläggningar. Tillväxttakten i väginvesteringar kommer att mattas av något. 

Fortsatt bedöms bristen på kompetent personal vara ett av de främsta hindren för 

fortsatt byggande.  

Orderingång och orderstock 

Orderingången för fjärde kvartalet blev 1 923 MSEK (1 525) och ackumulerat för 

helåret 8 594 MSEK (7 838). I kvartalet steg orderingången i samtliga divisioner. 

Störst påverkan på den ackumulerade orderingången hade två större kontrakt som 

erhölls under första halvåret i den norska driftverksamheten om totalt cirka 850 

MSEK. Utgående orderstock blev 7 716 MSEK (7 447). 

Nettoomsättning 

MSEK Okt-dec 

2018 

Okt-dec  

2017 

Jan-dec 

2018 

Jan-dec  

2017 

Division Anläggning 616 616 2 127      1 935 

Division Beläggning 628 449 2 161      1 872 

Division Drift 1 367 1 342 4 386      4 078 

Övriga 

verksamhetsområden 

168 176 642         665 

Elimineringar -324 -311 -992       -993 

Totalt 2 455 2 272 8 324      7 557 

 

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet blev 2 455 MSEK (2 272) vilket var en ökning 

med 8 procent. Ökningen var hänförbar till division Beläggning där en längre säsong 

bidragit till högre omsättning. Helårets omsättning ökade med 10 procent och blev       

8 324 (7 557) där samtliga divisioner ökade jämfört med föregående år. 

Rörelseresultat 

Verksamheten inom Svevia karaktäriseras av säsongsmässiga variationer. Normalt är 

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

under andra halvåret. 

MSEK Okt-dec 

2018 

Okt-dec  

2017 

Jan-dec  

2018 

Jan-dec  

2017 

Division Anläggning -79 -8 -107 -199 

Division Beläggning 17 -8 77 62 

Division Drift 66 64 155 161 

Övriga 

verksamhetsområden 

51 45 369 180 

Totalt 55 92 494 204 

 

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet blev 55 MSEK (92). Försämringen relaterades till 

division Anläggning där större nedskrivningar i två projekt genomförts under 

kvartalet. Det ackumulerade rörelseresultatet blev 494 MSEK (204) varav reavinster 

från försäljning av fastigheter, vilka redovisas under Övriga verksamhetsområden, blev 

240 (39). Exkluderat reavinster blev rörelseresultatet 254 MSEK (166) och 

rörelsemarginalen blev 3,0% (2,2%). Det förbättrade resultatet hänförs till division 

Anläggning. 

 

 

Orderingång och orderstock (MSEK) 

 

 

 

 

Nettoomsättning (MSEK) 

 

 

Rörelseresultat (MSEK) 

 
*) Rörelseresultat i Kv2 exkl. reavinst från 

fastighetsförsäljning blev 67 MSEK 

**) Rörelseresultat i Kv4 exkl. reavinst från 

fastighetsförsäljning blev 37 MSEK 
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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 Okt-dec 

2018 

Okt-dec  

2017 

Jan-dec  

2018 

Jan-dec  

2017 

Orderingång 665 594 1 748 1 868 

Orderstock 1 212 1 590 1 212 1 590 

Nettoomsättning 616 616 2 127 1 935 

Rörelseresultat -79 -8 -107 -199 

Rörelsemarginal -12,8% -1,3% -5,0% -10,3% 

 
Orderingången för fjärde kvartalet blev 665 MSEK (594) och ackumulerat för 

helåret 1 748 MSEK (1 868). Under kvartalet erhölls fyra större 

brounderhållskontrakt åt Trafikverket om totalt 206 MSEK samt ett större 

vindkraftsprojekt i Dalarna åt Enviksbergets vindkraftpark AB (46 MSEK). 

Utgående orderstock blev 1 212 MSEK (1 590). Divisionen har under året varit mer 

selektiv i sitt anbudslämnande i vissa geografiska områden där fokus legat på att 

färdigställa befintliga projekt.  

Nettoomsättningen i kvartal 4 var på samma nivå som föregående år och blev 

616 MSEK (616). Helårets nettoomsättning blev 2 127 MSEK (1 935), en ökning med 

10 procent till följd av stora projekt i framförallt Stockholm och Mellansverige. 

Rörelseresultatet i kvartalet blev -79 MSEK (-8). Under kvartalet har större 

nedskrivningar skett i två stora projekt i Stockholmsområdet. Det ackumulerade 

rörelseresultatet blev negativt, -107 MSEK, men förbättrades jämfört med 

föregående år (-199) då flera större nedskrivningar genomfördes.  

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 Okt-dec 

2018 

Okt-dec  

2017 

Jan-dec  

2018 

Jan-dec  

2017 

Orderingång 545 408 2 169 1 766 

Orderstock 755 747 755 747 

Nettoomsättning 629 449 2 161 1 872 

Rörelseresultat 17 -8 77 62 

Rörelsemarginal 2,7% -1,9% 3,6% 3,3% 

Stenmaterial tusentals 

ton* 

Asfalt tusentals ton*               

2 199 

 

131 

2 022 
 

313 

6 790 

 

412 

6 950 

 

397 

*Såld volym 

 

Orderingången för fjärde kvartalet blev 545 MSEK (408). Under kvartalet har inga 

större kontrakt erhållits men däremot har säsongen varit längre än föregående år 

vilket påverkat orderingången positivt. Den ackumulerade orderingången blev  

2 169 MSEK (1 766) och utgående orderstock blev 755 MSEK (747). 

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet blev 629 MSEK (449) vilket var en ökning med 

40%. En längre säsong bidrog till en högre omsättning. Helårets nettoomsättning 

ökade och blev 2 161 MSEK (1 872) till följd av höjda priser, drivet av högre 

marknadspris på bitumen samt fler pågående projekt.  

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet blev 17 MSEK (-8) och rörelsemarginalen 2,7%  

(-1,9). Det förbättrade resultatet hänförs till utläggningsverksamheten och 

tillverkning av asfalt. Det ackumulerade rörelseresultatet blev 77 MSEK (62) och 

rörelsemarginalen 3,6% (3,3). Samtliga avdelningar levererade ett högre resultat 

förutom ballastverksamheten som hade något lägre försäljning av stenmaterial 

jämfört med föregående år.  

 

 

 

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12  
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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 Okt-dec 

2018 

Okt-dec  

2017 

Jan-dec  

2018 

Jan-dec  

2017 

Orderingång 862 692 5 157 4 399 

Orderstock 5 880 5 110 5 880 5 110 

Nettoomsättning 1 367 1 342 4 386 4 078 

Rörelseresultat 66 64 155 161 

Rörelsemarginal 4,8% 4,8% 3,5% 4,0% 

 

Orderingången i fjärde kvartalet blev 862 MSEK (692). I kvartalet erhölls ett större 

kontrakt åt Trafikverket avseende brounderhåll samt två kontrakt åt Stockholms 

stad avseende vägunderhåll på Stockholms trafikleder. Den ackumulerade 

orderingången blev 5 157 MSEK (4 399) och utgående orderstock blev 5 880 MSEK 

(5 110). Ökningen var en följd av en ökad orderingång i den norska verksamheten. 

Nettoomsättningen i fjärde kvartalet blev 1 367 MSEK och var på samma nivå som 

föregående år (1 342). Helårets nettoomsättning blev 4 386 MSEK (4 078), en 

ökning med 8 procent till följd av den snörika vintern i det första kvartalet.  

Rörelseresultatet i kvartalet blev 66 MSEK (64) och rörelsemarginalen 4,8% (4,8). 

Det ackumulerade rörelseresultatet blev 155 MSEK (161) och rörelsemarginalen 

3,5% (4,0). Under föregående år hade division Drift ett flertal projekt som 

avslutades med höga marginaler.   

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 

koncerngemensamma funktioner. 

MSEK Okt-dec 

2018 

Okt-dec  

2017 

Jan-dec  

2018 

Jan-dec  

2017 

Nettoomsättning 168 176 642 665 

Rörelseresultat 51 45 369 180 

 
Nettoomsättningen i fjärde kvartalet blev 168 MSEK (176). Minskningen var 

hänförbar till avyttringen av merparten av Svevias fastighetsbestånd som skedde i 

det andra kvartalet. Helårets nettoomsättning blev 642 MSEK (665).  

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet blev 51 MSEK (45) och det ackumulerade 

rörelseresultatet blev 369 MSEK (180). Fastighetsverksamheten, drivet av 

reavinster från fastighetsförsäljningar stod för den stora resultatökningen (+195 

MSEK).  

 

 

 

 

 

 

 

Nettoomsättning och rörelsemarginal, R12 
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Finansiell ställning och likviditet 

Koncernens egna kapital uppgick vid balansdagen till  

1 508 MSEK (1 372), soliditeten till 33,5% (30,5) och 

skuldsättningsgraden till 1% (0).  

På balansdagen uppgick räntebärande nettofordran (se 

not 7 för definition) till 1 421 MSEK att jämföras med  

1 564 MSEK vid årets början. Finansnettot har 

försämrats något jämfört med samma period 

föregående år och uppgick till 20 MSEK (23). 

Minskningen var hänförlig till lägre reavinster från 

sålda obligationer samt något lägre kreditmarginaler. 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-9 MSEK (185) under året. Det operativa kassaflödet 

som inkluderar nettoinvesteringar i 

anläggningstillgångarna men exkluderar räntor uppgick 

till 241 MSEK (49) varav fastighetsförsäljningarna 

bidrog med 519 MSEK. Koncernen har hög aktivitet i 

många projekt vilket lett till ökad kapitalbindning i 

rörelsekapitalet. Division Anläggning har några stora 

projekt med negativa marginaler vilket ger ett negativt 

kassaflöde för divisionen.  

Kassaflödet från nettoinvesteringar i 

anläggningstillgångar uppgick till 289 MSEK (-113) och 

från finansiella tillgångar till 62 MSEK (211). Utbetald 

utdelning uppgick till 299 MSEK (299).  

Totalt uppgick årets kassaflöde till -13 MSEK  

(-16).  

Operativt kassaflöde 

 

 

Förvärv och avyttringar  
Svevia Fastighet AB tecknade under december 2017 ett 

avtal om avyttring av 163 fastigheter i tre transaktioner 

vilket utgör huvuddelen av Svevias fastighetsinnehav. 

Frånträde från samtliga dessa fastigheter genomfördes 

under 2018 och full betalning har erhållits. Avtal om 

försäljning av ytterligare en fastighet har tecknats under 

fjärde kvartalet men tidpunkt för tillträde och betalning 

är beroende av detaljplanearbete. Svevia kommer även 

fortsättningsvis att kvarstå som hyresgäst i flertalet av 

de sålda fastigheterna. Det fastighetsbestånd som 

kommer finnas kvar inom Svevia utgörs främst av 

täkter för ballastmaterial samt några specialanpassade 

fastigheter för salt- och sandhantering. 

Under fjärde kvartalet förvärvades samtliga aktier i  

AB Bröderna Hall som bedriver täktverksamhet liksom 

en transportverksamhet i norra Skåne. Övertagandet 

skedde den 27 december 2018. Då förvärvet inte 

bedöms få en väsentlig påverkan på koncernens resultat 

och ställning lämnas inte fullständiga upplysningar 

enligt IFRS 3.  

Investeringar  

Årets investeringar i maskiner och inventarier uppgick 

till 229 MSEK (156) och byggnader och mark  

till 20 MSEK (27). Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar uppgick till 538 MSEK (70).  

Av- och nedskrivningar uppgick till 130 MSEK (120). 

Medarbetare 

Antalet årsmedelanställda uppgick 31 december 2018 

till 1 908 (1 833). 

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 2017 

sidorna 38-39 samt sidorna 44-45. 

 

Moderbolaget 
Svevia AB bedriver entreprenadverksamhet och 

förvaltar aktier i dotterföretag samt svarar för 

koncerngemensam finansiering och placering. I 

moderbolaget redovisas intäkter från  

entreprenadprojekt vid färdigställande. I koncernen 

redovisas intäkter från entreprenadprojekt successivt 

över tid. Omsättningen i moderbolaget uppgick under 

perioden till 8 046 MSEK (6 015) och resultat efter skatt 

till 399 MSEK (126).  
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
 

MSEK not Okt-dec 

 2018 

Okt-dec 

 2017 

Jan-dec 

 2018 

Jan-dec 

2017 

      

Nettoomsättning 3 2 455 2 272 8 324 7 557 

Kostnader för produktion  -2 291 -2 082 -7 660 -6 996 

Bruttoresultat  164 190 664 561 

      

Försäljnings- och 

administrationskostnader 

 

 

 

-132 

 

-101 

 

-422 

 

-410 

Resultat från försäljning av 

anläggningstillgångar 

  

23 

 

3 

 

252 

 

53 

Rörelseresultat  55 92 494 204 

      

Finansiella intäkter  4 5   21 24 

Finansiella kostnader  -1 -1 -1 -1 

Finansnetto  3 4 20 23 

      

Resultat före skatt  58 96 514 227 

      

Skatt på periodens resultat  -10 -21 -55 -52 

Resultat efter skatt  48 75 459 175 

      

Varav moderbolagets aktieägares 

andel, % 

  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

      

Resultat per aktie, SEK  0,12 0,19 1,15 0,44 

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

 

 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 

  
MSEK  Okt-dec 

 2018 

Okt-dec 

 2017 

Jan-dec 

 2018 

Jan-dec 

2017 

      

Resultat efter skatt  48 75 459 175 

Övrigt totalresultat*:      

Omräkningsdifferens  -2 -1 0 -1 

Finansiella instrument redovisade 

till verkligt värde 

  

-19 

 

3 

 

-31 

 

19 

Skatt  4 0 7 -4 

Summa övrigt totalresultat, netto 

efter skatt 

  

-15 

 

3 

 

                -24 

 

15 

Summa totalresultat  31 77 435 189 

      

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 dec 2018 31 dec 2017 

    

Tillgångar    

    

Goodwill  227 213 

Koncessioner  2 2 

Byggnader och mark  99 52 

Maskiner och inventarier  578  457 

Pågående nyanläggningar  49 13 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 1 371 1 453 

Summa anläggningstillgångar  2 326 2 190 

    

Material och varulager  248 192 

Upparbetade ej fakturerade intäkter  203 133 

Kundfordringar  1 500 1 488 

Övriga kortfristiga fordringar  5 14 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  61 31 

Likvida medel 4 123 136 

Tillgångar som innehas för försäljning 5 29 312 

Summa omsättningstillgångar  2 169 2 306 

    

Summa tillgångar  4 495 4 496 

    

Eget kapital och skulder    

    

Aktiekapital  399 399 

Övrigt tillskjutet kapital  798 798 

Reserver  -4 20 

Balanserat resultat  315 155 

Summa eget kapital  1 508 1 372 

    

Derivat 4 33 23 

Övriga avsättningar  127 151 

Uppskjuten skatteskuld  193 183 

Summa långfristiga skulder  354 357 

    

Skulder till kreditinstitut  39 0 

Fakturerade ej upparbetade intäkter  1 198 1 347 

Leverantörsskulder  715 679 

Skatteskulder  76 65 

Övriga kortfristiga skulder  70 103 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  468 510 

Derivat 4 0 2 

Övriga avsättningar  67 61                      

Summa kortfristiga skulder  2 633 2 767 

    

Summa eget kapital och skulder  4 495 4 496 
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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 2017-01-01 399 798 6 279 1 482 

Totalresultat      

Årets resultat    175 175 

Övrigt totalresultat*      

Årets omräkningsdifferens   -1  -1 

Finansiella instrument redovisade till 

verkligt värde 

   

19 

  

19 

Skatt   -4  -4 

Summa övrigt totalresultat   15  15 

Transaktioner med aktieägare      

Utdelning till moderbolagets aktieägare    -299 -299 

Summa transaktioner med aktieägare    -299 -299 

Utgående eget kapital 2017-12-31 399 798 20 155 1 372  

      

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 

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

MSEK  Okt-dec 

2018 

Okt-dec 

2017 

Jan-dec 

2018 

Jan-dec 

2017 

Resultat före skatt  58 96 514 227 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  -25 29 -144 47 

Betald inkomstskatt  -8 -2 -37 -2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital 

  

25 

 

123 

 

333 

 

272 

      

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital  99 24 -342 -87 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   124 147 -9 185 

      

Förvärv av dotterbolag, nettolikvid 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

 -56 

-29 

- 

-48 

-56 

-249 

- 

-183 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  24 3 538 70 

Investeringar i finansiella tillgångar  - -76 -402 -443 

Försäljning av finansiella tillgångar  49 31 464 654 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -12 -90 295 98 

      

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  - - -299 -299 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - - -299 -299 

      

Periodens kassaflöde  112 57 -13 -16 

Likvida medel vid periodens början  12 77 136 153 

Kursdifferens i likvida medel  -1 2 0 -1 

Likvida medel vid periodens slut  123 136 123 136 

 

Operativt kassaflöde 

 
MSEK  Okt-dec 

2018 

Okt-dec 

2017 

Jan-dec 

2018 

Jan-dec 

2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, exkl. 

räntebetalningar och skatt 

  

129 

 

143 

 

8 

 

162 

Förvärv av dotterbolag, nettolikvid  -56 - -56 - 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -29 -48 -249 -183 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar  24 3 538 70 

Operativt kassaflöde  68 98 241 49 

Räntebetalningar och skatt  -5 4 -17 23 

Investeringar i finansiella tillgångar  - -76 -402 -443 

Försäljning av finansiella tillgångar  49 31 464 654 

Kassaflöde efter investeringsverksamheten  112 57 286 283 

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare  - - -299 -299 

Kassaflöde efter finansieringsverksamheten  112 57 -13 -16 

Periodens kassaflöde      112 57 -13 -16 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 
 

MSEK  Okt-dec 

2018 

Okt-dec 

2017 

Jan-dec 

2018 

Jan-dec 

2017 

      

Nettoomsättning  6 882 5 116 8 046 6 015 

Kostnader för produktion  -6 432 -4 814 -7 424 -5 523 

Bruttoresultat  450 302 622 492 

      

Försäljnings- och administrationskostnader  -127 -96 -405 -391 

Rörelseresultat  323 206 217 101 

      

Utdelning på andelar i koncernföretag  239 - 239 - 

Finansiella intäkter  4 4 21 24 

Finansiella kostnader  -1 0 -1 -1 

Finansnetto  242 4 259 23 

      

Resultat efter finansiella poster  565 210 476 124 

      

Bokslutsdispositioner  -29 39 -29 39 

Skatt på periodens resultat  -67 -55 -48 -37 

Resultat efter skatt  469 194 399 126 

 

Moderbolagets rapport över totalresultat i sammandrag  
 

MSEK  Okt-dec 

2018 

Okt-dec 

2017 

Jan-dec 

2018 

Jan-dec 

2017 

      

Resultat efter skatt  469 194 399 126 

Övrigt totalresultat*:      

Finansiella instrument redovisade  

till verkligt värde 

  

-19 

 

3 

 

-31 

 

19 

Skatt  4 0 7 -4 

Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt  -15 3 -24 15 

Summa totalresultat  454 197 375 141 

      

Varav moderbolagets aktieägares andel, %  100 100 100 100 

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

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 
 

MSEK  31 dec 2018 31 dec 2017 

 

Tillgångar 

   

Anläggningstillgångar  2 005 1 979 

Omsättningstillgångar  2 228 2 229 

Summa tillgångar  4 233 4 208 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital  783 707 

Obeskattade reserver  291 198 

Långfristiga skulder  142 180 

Kortfristiga skulder  3 017 3 123 

Summa eget kapital och skulder  4 233 4 208 
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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 2017 hänvisas till 

årsredovisningen. 

Svevia AB (publ) är helägt 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 

Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med IAS 34 

Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt 

IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats i 

bokslutskommunikén. 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 2018 

har haft någon betydande inverkan på Svevias finansiella rapporter.  

Bokslutskommunikén följer även ESMA:s (Europeiska värdepappers- 

och marknadsmyndigheten) riktlinjer för användning av Alternativa 

nyckeltal vilket lett till ökade upplysningar i bokslutskommunikén. 

 

Redovisningsprinciper som är tillämpade vid Bokslutskommunikéns 

upprättande överensstämmer med de redovisningsprinciper som 

tillämpades vid upprättandet av årsredovisningen 2017 förutom vad 

som anges nedan för IFRS 9 och IFRS 15. 

 

Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2018 

IFRS 9 Finansiella instrument 

IFRS 9 innebär nya regler bl.a. avseende klassificering och värdering 

av finansiella instrument, nedskrivning av finansiella instrument och 

säkringsredovisning. 

Svevia har analyserat effekterna av IFRS 9 och denna visar att de 

nya reglerna inte har någon effekt på koncernens resultat eller 

finansiella ställning. IFRS 9 innebär inte heller någon väsentlig effekt 

på Svevias säkringsredovisning eller, baserat på IFRS 9:s metodik 

och Svevias historik, på Svevias reserveringar för kreditförluster. 

 

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 

Syftet med denna nya intäktsstandard är att tillhandahålla en 

heltäckande och principbaserad standard för intäktsredovisningen. 

IFRS 15 ersätter därmed samtliga standarder, uttalanden och 

tolkningar som berör intäktsredovisning.  

 

Svevia har genomfört en analys för att utreda effekterna av den nya 

standarden mot den hantering som skett innan 1 januari 2018 enligt 

gällande standarder som ligger till grund för intäktsredovisningen. Vid 

genomlysning av Svevias avtal med kunder har störst fokus varit på 

att identifiera prestationsåtaganden samt hantering av 

kontraktsändringar.  

 

Baserat på utförd analys har företagsledningen dragit slutsatsen att 

övergången till IFRS 15 med start 1 januari 2018 inte fått någon effekt 

på koncernens resultat och finansiella ställning. 

Nya och ändrade standarder och tolkningar som ej trätt i 

kraft 

IFRS som börjar gälla från och med 1 januari 2019 och senare: 

IFRS 16 Leasingavtal, denna nya standard ska tillämpas på 

räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019. Under 2018 har en 

genomlysning av verksamhetens leasingkontrakt gjorts för att 

kartlägga vilka kontrakt som omfattas av den nya standarden. Idag 

har Svevia endast operationell leasing och därmed kommer den nya 

standarden att få 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. 

Efter införandet av IFRS 16 kommer leasingavtal initialt att redovisas 

som nyttjanderätter med tillhörande skuld den dagen som den 

leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen. 

I efterföljande perioder redovisas nyttjanderätten till 

anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar samt justerat för eventuella omvärderingar av 

leasingskulden. 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 kommer därför att redovisa tillgångar som innehas enligt 

dessa avtal i rapporten över finansiell ställning och klassificera dem 

som en fordran till ett belopp motsvarande nettoinvesteringen i 

leasingavtalet. Därefter kommer Svevia att redovisa finansiella 

intäkter över leasingperioden, baserat på ett mönster som avspeglar 

en jämn förräntning under leasingperioden. 

 

Övergångsmetod 

Svevia kommer att tillämpa standarden från och med 1 januari 2019. 

Koncernen avser att tillämpa den förenklade övergångsmetoden, 

modifierad retroaktivitet, och kommer därmed inte att räkna om 

jämförelsetal. 

Nyttjanderätter (leasingtillgångar) och leasingskulder värderas vid 

övergången till nuvärdet av framtida leasingbetalningar innan 

justering för förutbetalda och upplupna leasingavgifter. 

 

Vid första tillämpning av IFRS 16 har koncernen även använt följande 

praktiska lättnadsregler som tillåts enligt standarden: 

a) Tillämpning av samma diskonteringsränta på en leasingportfölj 

med liknande egenskaper. Diskonteringsräntan baseras på 

koncernens marginella låneränta och kontraktens längd. 

b) Leasingavtal med en återstående leasingperiod på maximalt  

12 månader och leasingavtal där underliggande tillgång uppgår till 

lågt värde redovisas inte i rapporten över finansiell ställning. Dessa 

kommer att redovisas i rörelseresultatet på samma sätt som tidigare 

operationella leasingavtal. 

 

Svevia har gjort en bedömning av vilken effekt IFRS 16 kommer att få 

på företagets resultat och finansiell ställning när den tillämpas för 

första gången. Bedömningen är en uppskattning och det verkliga 

utfallet av effekterna kan avvika. 
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Koncernen förväntar sig att redovisa nyttjanderätter om cirka 250 

MSEK, finansiella leasingfordringar om ca 50 MSEK och 

motsvarande leasingskulder om cirka 300 MSEK. Effekten på 

resultaträkningen för koncernen förväntas inte bli väsentlig.  

 

Moderbolaget 

Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen 

utom i de fall som anges i årsredovisningen 2017.  

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 

2017 som finns publicerad på Svevias webbplats, svevia.se. 
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Not 3 Intäkter 

Jan – dec 2018 

MSEK      

Koncernen     Anläggning Beläggning Drift Övrigt Totalt 

Typ av vara eller tjänst        

Entreprenader och tjänster   2 107 1 275 4 270 1 7 653 

Varuförsäljning   1 493 43 4 541 

Hyresintäkter*   0 0 0 130 130 

Summa    2 108 1 768 4 313 135 8 324 

        

Tidpunkt för intäktsredovisning        

Direkt vid försäljningstillfället   0 548 8 135 691 

Löpande över tid   2 108 1 220 4 305 0 7 633 

Summa   2 108 1 768 4 313 135 8 324 

Jan – dec 2017 

MSEK      

Koncernen     Anläggning Beläggning Drift Övrigt Totalt 

Typ av vara eller tjänst        

Entreprenader och tjänster   1 920 991 3 965 2 6 878 

Varuförsäljning   2 496 31 4 534 

Hyresintäkter*   0 0 0 145 145 

Summa    1 922 1 487 3 996 151 7 557 

        

Tidpunkt för intäktsredovisning        

Direkt vid försäljningstillfället   7 532 4 151 694 

Löpande över tid   1 915 955 3 992 0 6 862 

Summa   1 922 1 487 3 996 151 7 557 

* Hyresintäkter redovisas enligt IAS 17. 

 

Not 4 Verkligt värde finansiella instrument 

 

MSEK    31 dec 2018 31 dec 2017 

Koncernen    Nivå 1 Nivå 2 Summa Nivå 1 Nivå 2 Summa 

Andra långfristiga värdepappersinnehav  - 1 371 1 371 - 1 453 1 453 

Likvida medel  123 - 123 136 - 136 

Summa tillgångar  123 1371 1 494 136 1 453 1 589 

        

Derivat, långfristig  - 33 33 - 23 23 

Derivat, kortfristig  - 0 0 - 2 2 

Summa skulder  - 33 33 - 25 25 

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. 
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Not 5 Tillgångar som innehas för försäljning 

Koncernen    

MSEK  31 dec 2018 31 dec 2017 

Byggnader och mark  29 312 

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. Rörelseresultatet hänförligt till 
fastigheterna uppgår till 2 MSEK. I enlighet med IFRS 5 
klassificeras och värderas dessa fastigheter som tillgångar som 
innehas för försäljning från och med tredje kvartalet 2017 och 
presenteras på egen rad i koncernens balansrapporter. 

 

 

.

  

Not 6 Eventualförpliktelser 

Eventualförpliktelser uppgick den 31 december 2018 till 300 MSEK 

(198 MSEK) och avser borgensförbindelser för koncernbolag. 

 

  



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER  2018   
 

16 

 

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. 

 

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 

Okt-dec 

 2018 

Okt-dec 

 2017 

Jan-dec 

 2018 

Jan-dec 

2017 

Rörelsemarginal     

Nettoomsättning 2 455 2 272 8 324 7 557 

Rörelseresultat 55 92 494 204 

Rörelsemarginal, % 2,2 4,1 5,9 2,7 

     

Avkastning på eget kapital     

Eget kapital IB 1 372 1 482 1 372 1 482 

Eget kapital UB 1 508 1 372 1 508 1 372 

Periodens resultat 48 75 459 175 

Avkastning på eget kapital, % 3,4 5,2 31,9 12,3 

     

Soliditet     

Eget kapital UB 1 508 1 372 1 508 1 372 

Summa skulder och eget kapital 4 495 4 496 4 495 4 496 

Soliditet, % 33,5 30,5 33,5 30,5 

     

Rörelsekapital     

Summa omsättningstillgångar 2 169 2 306 2 169 2 306 

Summa kortfristiga skulder 2 633 2 767 2 633 2 767 

Rörelsekapital -464 -461 -464 -461 

     

Räntebärande nettofordran/skuld     

Andra långfristiga värdepappersinnehav 1 371 1 453 1 371 1 453 

Kortfristiga placeringar - - - - 

Likvida medel 123 136 123 136 

Skulder till kreditinstitut -39 - -39 - 

Derivat -33 25 -33 -25 

Räntebärande nettofordran/skuld 1 421 1 564 1 421 1 564 
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Förslag till utdelning 

Styrelsen föreslår en utdelning om 335 300 000 kronor (299 375 000) vilket motsvarar 73 procent (171) av årets 
resultat efter skatt och ligger inom den beslutade utdelningspolicyn 

 

Händelser efter rapportperiodens utgång 

Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång finns att rapportera. 

Granskning 

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

 

 
 
 
Solna den 13 februari 2019 
 
 

 

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

Kommande finansiella rapporter 

Årsredovisning  21 mars 2019 

Årsstämma  25 april 2019 

Delårsrapport januari-mars 26 april 2019 

Delårsrapport januari-juni 13 augusti 2019 

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  

Tfn +46 8 404  10 00
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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. 


