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Om Infrea
Infrea investerar i onoterade bolag med en omsättning 
på mellan 30-300 MSEK och verksamhet inom infra-
struktur. Bolag som får vårt samhälle att fungera, inom 
affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp 
samt Brandskydd.

Samtliga dotterbolag har gedigen kompetens inom 
sina respektive affärsområden och erbjuder tjänster 
och service på den lokala marknaden. Det finns ett 
inbyggt behov av att bevara allt det som samhället 
redan har investerat i. Enbart i Sverige finns många 
långsiktiga infrastrukturprojekt igång vilka kommer 
pågå under flera år. I dessa är den kompetens och 
de tjänster som Infrea levererar högt efterfrågade; 
både före, under och efter projekttiden.

Mål och mission är att stärka förvärvade verksam-
heters affärer och bygga långsiktig tillväxt och lön-
samhet. Med ett modernt och engagerat ledarskap 
byggs nära relationer med verksamheten och dess 
medarbetare, i syfte att få en förståelse för det opera-
tiva arbetet på ett djupare plan. Det gör att Infrea kan 
addera kunskap och resurser där det behövs för att 
verksamheten ska växa på bästa möjliga sätt.

Nyckeltal

Kort om Infrea 

Börsnotering på 
Nasdaq First North
Den 20 april 2018 ringde Infreas VD 
Tony Andersson i klockan på Nasdaq 
First North och handeln med aktien 
kunde äntligen börja. Det var en länge 
efterlängtad dag, med mycket glädje 
bland Infreas ägare och dotterbolag.  

− Efter allt hårt arbete var introduk- 
tionen en verklig milstolpe och ett 
fint minne. Nu ska vi visa alla som 
investerat i oss att vi är värda deras 
förtroende. Genom noteringen kan 
fler vara med på vår resa.

Tony Andersson, VD Infrea.
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Förvärv av Tälje Mark
En viktig händelse under året är Infreas förvärv av Tälje 
Mark, ett bolag som erbjuder ett flertal tjänster inom 
mark och anläggning. Tälje Mark har haft en kontinuerlig 
stark tillväxt sedan starten år 1993 och omsättningen 
uppgick 2017/18 till 126 MSEK med ett rörelseresultat 
om ca 20 MSEK.  

- Tälje Mark har mycket att erbjuda sina befintliga 
kunder såväl som nya och stora möjligheter att fort-
sätta sin framgångsrika verksamhet. Infrea förvärvar 
initialt 70 procent av bolaget, till en värdering om 
51,0 MSEK och har avtalat om att förvärva resterande 
30 procent i två steg år 2021 respektive 2022. Vi ser 
att detta är en verksamhet som kommer växa stabilt 
även på lång sikt, säger Tony Andersson, VD Infrea.  

Kort om Infrea 
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Infrea ett stabilt tillväxtlok oavsett konjunkturläge
Ett händelserikt och utvecklande år ligger nu bakom oss. Vårt allra första år som Infrea och 
noterat bolag. Jag är stolt över det vi har åstadkommit under det gångna året. Dagen då vi 
noterades på Nasdaq First North är ett unikt minne. En milstolpe som nu driver oss framåt. 

Jag vill påstå att jag har god kännedom om våra konkurrenter och marknaden vi verkar på.
Jag inte känner till något annat bolag som investerar och arbetar som Infrea. Vår marknad och 
tydliga fokus ligger på investeringar i infrastruktur. För den industrikoncern vi stävar mot att bli 
är det självklart att vi ska investera i och skapa tillväxt i våra bolag över tid. Flertalet av våra 
konkurrenter på marknaden är investmentbolag med fokus på snabba affärer, uppköp och 
försäljningar. Vi är istället erkänt duktiga på det vi gör: att utveckla de bolag vi investerar i. 
Ta Brandskyddsteamet BST som exempel. De har vuxit med 53 procent sedan vi förvärvade 
verksamheten 2017. 

Att Infrea är nystartat och nyligen noterat ger oss extra kraft att växa. Nu arbetar vi för att ta mer 
plats, framförallt på den svenska marknaden och på sikt den nordiska marknaden. Idag finns 
Infrea främst representerade i storstadsregionerna. Därför ser vi potential i att växa geografiskt. 
Arbetet med att lokalisera och förvärva bolag tar aldrig slut. Vi söker kunder och projekt där vi 
kan få avtal som sträcker sig över tid. Såväl nya infrastrukturprojekt som projektering, service 
och underhåll i pågående projekt eller i installerad bas. Vår styrka ligger i långa relationer på 
dotterbolagens lokala marknader.

Jag tror på en fortsatt stark tillväxt inom alla våra affärsområden: Mark & Anläggning, Vatten 
& Avlopp samt Brandskydd. Vi är bortskämda i vårt samhälle idag. Generation efter generation 
har arbetat för att uppnå den standard vi har på infrastrukturen. Jag har svårt att se att vi kom-
mer vilja tumma på det i framtiden. Vi bor och åldras här men framförallt ökar befolkningen och 
urbaniseringen tilltar. Det ställs nya krav kopplat till hållbarhet och miljö samtidigt som 
slitaget på befintlig infrastruktur ökar. 

Infrea står för stabilitet på denna marknad, som bakåt sett är stark även under konjunktursväng-
ningar. Vi är relativt små vilket medför korta beslutsvägar och handlingskraft. Vi har genomarbetade 
ekonomiska rutiner, systematisk uppföljning och en god omvärldsbevakning. Sammantaget gör 
det att vi kan vidta de åtgärder som krävs för att gå med vinst även om tiderna förändras. Att 
vara flexibla och kunna nyttja resurserna mellan bolagen där de behövs bäst just då. 

Infrea-koncernens framgång ligger i våra bolags utveckling och vi väljer dem med omsorg och 
noggrannhet utifrån vår strategi. Vi i Infrea är själva erfarna entreprenörer och när vi letar efter 
onoterade bolag är det entreprenörskapet och drivkraften vi investerar i. Vi vill att entrepre- 
nörerna ska finnas kvar i sina bolag för att med vår kompetens och våra resurser ges möjlighet 
att driva verksamheten till nya nivåer. Detta har vi upplevt och bevisat och så kommer vi att 
fortsätta arbeta för att nå fler framgångar.

Fokus under 2019 är att fortsätta driva våra dotterbolag till effektivitet, utveckling och ökad lön-
samhet. Samt att vi självklart vill förvärva nya bolag till koncernen. Infrea har idag över 500 ägare 
och jag välkomnar många fler. Mitt mål är att Infrea ska vara tillgängligt för så många som möjligt 
att investera i. Vår industrikoncern är ett stabilt tillväxtlok inom infrastruktur. Vi har börjat resan 
och om du vill har du möjlighet att vara en del av den.

Tony Andersson, VD Infrea
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 Vi i Infrea är själva 
erfarna entreprenörer 
och när vi letar efter 
fler onoterade bolag är 
det entreprenörskapet 
och drivkraften vi 
investerar i.



Industrikoncern med 
tydlig marknadsnisch
Infrastrukturen i samhället kräver både underhåll och service tills den måste 
byggas om eller förnyas. Samtidigt byggs det ut, då befolkningen växer och 
Sverige blir allt mer urbant i sin struktur. Samhället måste fungera oavsett 
vad som händer i vår omvärld, oavsett om det ekonomiska klimatet blir 
kärvt. Infrastrukturen är helt enkelt väldigt central för oss alla. Vi har 
behov av att den finns och fungerar.
 
I denna marknadsnisch förvärvar, utvecklar och förvaltar Infrea små och 
medelstora företag som både vill växa samt har potential att nå till nästa 
nivå. Infrea bidrar därför till att samhällen växer och fungerar över tid.

Marknad 
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Marknad 

Brandskydd
Det ska vara säkert att vistas i fastigheter oavsett 
vilken funktion de har.  Detta ställer stora krav 
på brandskyddet som ska uppfylla gällande lagar. 
För att fungera när det gäller krävs löpande tillsyn, 
service och underhåll. Infreas dotterbolag är 
marknadsledande inom brandskyddssystem 
och sprinkler och levererar helhetslösningar 
inom projektering, installation samt service 
och underhåll på alla typer av brandskyddssystem 
och anläggningar. Kunderna finns inom såväl 
stat och kommun som privata företag och 
organisationer. 

Våra affärsområden

Vatten & Avlopp
Rent vatten i kranen och rör som transporterar bort 
avloppsvatten är en självklarhet i samhället idag. 
Infreas dotterbolag erbjuder tjänster inom vatten 
och avlopp som ser till att det vi inte ser fungerar. 
Det handlar om röranläggning, rörinspektioner med 
kameror, slamsugning, högtryckspolning, torr- 
sugning, infodring av ledningar och transporter 
av farligt avfall samt restvatten. Kunderna finns 
inom sektorer som stat, kommun, landsting, 
industrin och på den privata marknaden. 

Mark & Anläggning
Markarbete och anläggning av asfalt är viktiga 
delar när samhällen expanderar och utökar sin 
infrastruktur. Infreas dotterbolag har kompetens 
att ta hand om hela kedjan inom mark- och 
anläggningsarbeten. Inom verksamheten finns 
egen maskinpark och tillverkning av asfaltmassa 
vilket möjliggör stor flexibilitet och kontroll. 
Kunderna finns inom såväl stat och kommun 
som privata företag och organisationer. 

Vi tänker inte på samhällets grundläggande uppbyggnad så länge allt fungerar som det ska. Alla samhällen behöver 
en välfungerande infrastruktur. Allt eftersom samhällen växer krävs hela tiden utbyggnad av ny infrastruktur liksom 
underhåll av den som redan finns. Det är här Infreas dotterbolag levererar tjänster inom samhällsbyggnad − såväl 
vid nya projekt som när det krävs underhåll eller reparationer av infrastruktur. 
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Affärsområde Mark & Anläggning Vatten & Avlopp Brandskydd

Produkter och tjänster Tillverkning och anläggning av 
asfaltsmassa, samt gräv och 
markarbeten.

Tjänster inom slamsugning, 
högtrycksspolning och torrsugning 
inom avlopp, vatten och avfall.

Helhetslösningar inom projektering, 
installation, service och underhåll av 
sprinkler och brandskyddssystem.

Kunder Kommunala, statliga och privata 
kunder och industrier i framförallt 
Östergötland, norra Småland, 
Sörmland och södra Närke.

Kommuner, storindustrier och 
privatpersoner på västkusten och 
i Storstockholm.

Stora svenska byggbolag, 
storindustrier och fastighetsägare.

Geografisk marknad Sverige Sverige Sverige

Konkurrenter Huvudsakligen de större 
byggbolagen som exempelvis 
Skanska, NCC, Svevia och Peab.

Konkurrenterna är relativt begrän- 
sade geografiskt sett. I huvudsak 
Ragn Sells, Relita, och Renova.

Huvudsakligen Assemblin, Bravida, 
Mälarsprinkler och Sandbäcken. 

Huvudsakliga 
marknadsdrivkrafter

Makroekonomiska förhållanden, 
urbanisering, sysselsättning, 
räntenivåer, arbetskraft, 
befolkningsmängd.

Makroekonomiska förhållanden, 
urbanisering, sysselsättning, 
räntenivåer, arbetskraft, 
befolkningsmängd.

Makroekonomiska förhållanden, 
urbanisering, sysselsättning, ränte-
nivåer, arbetskraft, nybyggnationer, 
renoveringar, befolkningsmängd.

Marknadsöversikt
Marknaden är fortsatt fragmenterad och okonsoli-
derad, vilket genom Infreas skalfördelar och struktur 
skapar stora möjligheter till tillväxt och utökade mark-
nadsandelar. I Sverige pågår och planeras många 
infrastrukturprojekt och lokala underhållsprojekt. 

Infreas erbjudande om tjänster och produkter inom 
infrastruktur är därför stabilt efterfrågade. Det finns 
gott om välskötta bolag inom Infreas investeringsfokus 
vilket främst ligger på små till medelstora onoterade 
kassaflödespositiva industri- och servicebolag med 
en omsättning inom intervallet 30 till 300 MSEK.

Infreas fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombi- 
nation av organisk tillväxt och kompletterande förvärv 
av bolag inom befintliga affärsområden.

Genom att förvärva bolag med liknande karaktär 
och marknadsförutsättningar växer Infreas produkt-
portfölj. Dotterbolagen försörjer marknaden inom de 
tre affärsområdena Mark & Anläggning, Brandskydd 
samt Vatten & Avlopp. I huvudsak inom de tre 
bolagen Asfaltsgruppen, Brandskyddsteamet 
BST samt Cleanpipe-gruppen.

Marknad 
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Marknad 
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Strategi  

Infrea skapar värde över tid
Infreas vision är att såväl aktieägare som företagare 
med bolag inom Infreas nisch väljer Infrea för att skapa 
långsiktig tillväxt och lönsamhet. Kunderna och de 
affärer Infrea konkurrerar om finns över hela landet 
och på den nordiska marknaden. En del uppdrag och 
projekt är mycket omfattande och pågår över lång tid. 
Infrea stärker sin position i branschen ytterligare 
genom att växa både horisontellt och vertikalt 
inom sina marknader.  

Fokus är alltid att skapa ökat värde för aktieägarna 
genom att dotterbolagen utvecklas och drivs med 
ett modernt och engagerat ledarskap. Till grund för 
strategin ligger Infreas syn på entreprenörskap, 
vilken utgår från ledarskap och engagemang 

i bolagen samt deras vilja att vidareutvecklas. Arbetet 
bygger på värdeskapande aktiviteter för att bibehålla 
en god organisk tillväxt med starkt resultat samt ett 
bra kassaflöde.  

Infrea stöttar genom att exempelvis hitta matchande 
och kompletterande förvärv som bygger vidare på 
den geografiska närheten till kunderna men samtidigt 
breddar och stärker affären. 

Samtliga dotterbolag har stor kunskap och god 
kännedom om just sin marknad och andra aktörer 
på densamma. Denna kunskap ger Infrea möjligheten 
att identifiera lämpliga, framtida förvärv på kort och 
lång sikt. 

Vision Affärsidé Fokus

l  Ledarskap

l  Tillväxt, lönsamhet 
och kassaflöde

l  Förvärva och utveckla 
onoterade företag inom 
infrastruktur på den 
nordiska marknaden

l Infrea ska vara ett attraktivt 
val för både investerare och 
företagare att vända sig till 
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Strategiskt målarbete skapar långsiktigt värde 

Mål Strategi Värde

• Utdelning: Infreas ska ge utdelning till 
aktieägarna

• Avkastning på eget kapital: Långsiktig 
målavkastning på eget kapital ska uppgå 
till 12 till 15 procent

• EBIT-mål: Infreas långsiktiga EBIT-mål 
är 8 procent

• Tillväxt: Infrea ska växa organiskt och 
genom förvärv med cirka 20 procent 
årligen

• Förvärv: Infrea ska årligen genomföra 
två till fyra förvärv

Infrea ska genom konkreta aktiviteter bidra 
till att skapa långsiktigt värde i Infreas 
dotterbolag.
Detta sker framförallt inom bolagets 
fyra fokusområden ledarskap, tillväxt, 
lönsamhet och kassaflöde.
Samtliga aktiviteter kopplas till affärsmålen. 
Infreas entreprenörskap är grunden. Allt 
börjar i Ledarskapet.

Skapas genom
• Tillväxt 
• Stabilitet
• Attraktivitet 

Tillsammans med
• Verksamhetens vinst
• Rätt omkostnader
• Smart användning av kapital

Strategi 

Vision 
Infreas vision är att såväl aktieägare som företagare 
med bolag inom Infreas nisch väljer Infrea för att 
skapa långsiktig tillväxt och lönsamhet. 

Affärsidé  
Att förvärva och utveckla verksamheter med en sund 
grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa 
geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag 
genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap. 
I första hand med fokus på dotterbolagen, de ska 
generera stabila och bra kassaflöden som kan ge en 
långsiktigt god avkastning till bolagets aktieägare i 
form av värdetillväxt på aktiekursen. Värde skapas 
genom utveckling av verksamheterna samt skillnaden 
mellan förvärvsvärde och noterat värde.

Strategi  
Infrea investerar i onoterade bolag med en tydlig affär 
och en omsättning på mellan 30-300MSEK. Med ett 
modernt och engagerat ledarskap, kunskap samt 
konkreta aktiviteter i bolagen skapar Infrea långsiktig 
tillväxt och lönsamhet i koncernen.  

Mission  
Infreas uppdrag är att som aktiv ägare med långsiktiga 
mål utveckla dotterbolagen inom koncernen för att 
skapa synergier, tillväxt och långsiktig lönsamhet.
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En stabil investering
Vägar, rör i marken och brunnar, såväl nybyggda som 
befintliga, behöver underhållas oavsett konjunktur. 
Moderna samhällen fungerar genom väl planerad 
infrastruktur och samhällsbyggnad. Det går att röra 
sig fritt och enkelt, när allt fungerar som det ska. Verk-
samheterna inom denna bransch har goda möjlighe-
ter att planera projekt över lång tid. Avtalens karaktär 
är ofta långsiktiga vilket ger stabilitet över tid. Infrea är 
därför en stabil industrikoncern och ett gott alternativ 
för investerare som söker en aktie med lägre risk på 
längre sikt till sin aktieportfölj. 

En växande marknad
Befolkningen ökar, urbaniseringen fortsätter, samhällen 
växer och slitaget ökar på våra vägar, ledningar och rör. 
Miljöproblemen i våra städer ökar i betydelse och blir 
mer komplexa. Infrea erbjuder via dotterbolag tjänster, 
produkter och service inom infrastruktur som behövs 
för att hantera denna utveckling. Koncernen förenar 
de lokala företagens närhet till kunderna med det stör-
re företagets möjligheter till inköp, samordning samt 
kvalitets- och miljöstyrning.

Stabilitet även i tider av lågkonjunktur
Infreas investeringsfokus finns i verksamheter inom 
infrastruktur. Dessa är typiskt sett relativt okänsliga 
för konjunktursvängningar, vilket lägger grunden för 
en solid verksamhet och därmed även stabil avkast-
ning över tid. Det blir stopp i avloppet och asfalt slits 

även i en lågkonjunktur vilket lägger grunden till tillväxt 
oavsett marknadsläge.

Aktivt ägande bygger långsiktig lönsamhet
Infrea sätter entreprenörskapet i fokus och är aktivt 
med i branschforum för att skapa förståelse, identifie-
ra och urskilja lämpliga bolag att addera till koncernen. 
Fokus ligger på långsiktigt relationsbyggande för att 
proaktivt i ett tidigt skeende identifiera nya investe-
ringsmöjligheter. Infrea förvärvar bolag för att äga 
och utveckla dem. Det ger ett långsiktigt perspektiv 
på värdeskapande över tid. Arbetet handlar om att 
öka värdet och därmed finns inte krav på att på kort 
sikt maximera tillväxt och vinst. Infrea arbetar istället 
långsiktigt med bolagsutvecklingen, vilket skapar en 
trygghet i de förvärvade verksamheterna. Fokus på 
ledarskap, tillväxt, lönsamhet och kassaflöde är 
nycklar till den framgångsrika förvärvsstrategin 
för Infrea.

Effektiv organisation ger kort startsträcka
Infrea lägger ned stort arbete på att förstå det opera-
tiva arbetet i förvärvade verksamheter på ett djupare 
plan, för att därefter kunna addera värde på bästa möj-
liga sätt. Infrea har en effektiv organisation med korta 
beslutsvägar. Konkreta förhandlingar om förvärv kan 
därför inledas med minimal startsträcka och intres- 
santa entreprenörers engagemang kan bemötas 
på ett värdeskapande sätt.

Strategi  
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Aktien och ägarna
Aktiekapitalet
Infreas mål är att på längre sikt ge en årlig utdelning 
på aktien. I första hand kommer dock aktien att vara 
en tillväxtaktie. Utveckling och tillväxt ska ske genom 
förvärv av onoterade bolag till en värdering som är lägre 
än för motsvarande verksamhet i en noterad miljö. 
Infrea ser långsiktigt på ägandet i dotterbolagen men 
är dock inte främmande för att avyttra bolagen om 
styrelsen bedömer att detta är en långsiktigt bättre 
affär för aktieägarna. Styrelsen har inga explicita tids- 
horisonter för sina innehav utan en eventuell försäljning 
kommer helt att relateras till aktieägarvärdet.

Aktiekapitalets utveckling
Aktiekapitalet i Infrea uppgår till 629 062 SEK fördelat 
på 15 726 550 aktier, envar aktie med ett kvotvärde 
om 0,04 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag 
och är i svenska kronor. Aktierna är registrerade i 

elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje 
aktie är av samma aktieslag och äger således lika rätt 
till Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får 
varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom 
eller henne ägda och företrädda aktier utan begräns-
ning i rösträtten. 

Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåt- 
barhet. Bolagets aktier är inte heller föremål för erbju-
dande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt 
eller lösningsskyldighet. Bolagets aktier har inte varit 
föremål för offentligt uppköpserbjudande under inne-
varande eller föregående räkenskapsår. 

Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 
600 000 SEK och högst 2 400 000 SEK och antalet 
aktier vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Antal ägareÄgare Antal aktier Procent 

2018 12 21 Röster och kapital

Lindeblad Technology AB 2 949 025 18.8%

FV Group AB 1 344 000 8.5%

Broholmen Invest AB 1 019 120 6.5%

Gennaker AB 980 869 6.2%

CNI Nordic 2 AB 831 098 5.3%

Montsinery AB 808 414 5.1%

CNI Nordic 3 AB 767 251 4.9%

Thomas Olausson 732 570 4.7%

Aimone Holding Ltd 646 823 4.1%

Ponytail AB 442 147 2.8%

Övriga ägare 5 205 233 33.1%

Summa 15 726 550 100% 0 År

57
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500

Aktien

2017 2018

250

Fördelning av antalet aktier per ägare 2018-12-28

Antal aktier Antal ägare Summa aktier Procent

1-500 347 48 313 0,3

501-1000 52 43 104 0,3

1001-10000 54 166 831 1,1

10001-100000 33 1 417 057 9,0

100001- 27 14 051 245 89,3

Summa 513 15 726 550 100

1 000
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Utdelningspolicy
Avsikten är att styrelsen årligen ska pröva möjligheten 
till utdelning. I övervägandet om framtida utdelning 
kommer styrelsen att beakta flera faktorer, bland 
annat bolagets verksamhet, rörelseresultat och finan-
siella ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov, 
expansionsplaner, avtalsmässiga begränsningar och 
andra väsentliga faktorer. Infrea anser att fokus fram-
gent främst ska främja tillväxt.

Notering och kursutveckling
Bolagets aktie noterades på Nasdaq First North den 
20 april 2018. Totalt omsattes 642 887 aktier under 
2018 vilket motsvarar 4,1 procent av samtliga aktier. 
I samband med noteringen förbands sig ägare med 

mer än 4 procents ägarandel att inte avyttra sina aktier 
inom en 12 månaders period. Kursen har under 2018 
pendlat mellan 14,50 och 20,00 kronor. Stängnings-
kurs år 2018 var 19,00 kronor. 

Teckningsoptioner
Infreas årsstämma 2018 beslöt att emittera 200 000 
teckningsoptioner till bolagets VD. Teckningsoptio-
nerna har erbjudits mot marknadsmässig ersättning 
om 70 öre per option enligt Black & Scholes och har 
förvärvats av VD. Teckningsoptionerna kan utnyttjas i 
maj-juni 2021 till att teckna nya aktier till kurs 32 kronor.  
Programmet medför om det tecknas till fullo en ut-
spädning om drygt 1 procent.

Kursutveckling
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Aktiekapitalets utveckling

År Händelse Ökning av 
antal aktier Antal aktier Kvotvärde Förändring av 

aktiekapital Aktiekapital

1998 Nybildning 1 000 100 100 000 100 000

2017 Split 15 000:1 14 999 000 15 000 000 0,01 100 000

2017 Fondemission 15 000 000 0,04 500 000 600 000

2017 Apportemission 15 000 000 0,04 600 000

2018 Nyemission 726 550 15 726 550 0,04 29 062 629 062

Aktien
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Förvaltningsberättelse 
Styrelsen och verkställande direktören för Infrea AB (publ) (”Infrea”), 556556-5289, 
med säte i Stockholms län, får härmed avge koncernredovisning och årsredovisning 
för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31. 

Koncernens verksamhet 
Infrea är en industrigruppskoncern med verksamhet inom de tre affärsområdena Mark & Anläggning, 
Vatten & Avlopp samt Brandskydd. Moderbolaget är holdingbolag för koncernen och vars uppgift är att 
utveckla verksamheterna inom affärsområdena, driva förvärvsprojekt samt att ha central ekonomi och 
investor relation-funktioner för koncernen. En central del av Infreas verksamhet är inom förvärvs- 
området där Infrea stöttar affärsområdena i deras förvärv för fortsatt tillväxt vid sidan av den operativa 
tillväxten. Förvärven är i huvudsak kompletterande, till exempel avseende geografisk expansion eller 
inom närliggande verksamhetsområden. De tillkommande verksamheterna ska ha en stabil verksamhet 
med positiva kassaflöden. Förvärvsprocessen kan också innefatta nya affärsområden inom 
infrastruktur.  

Finansiella mål 
Infreas styrelse har satt upp följande finansiella mål för kommande femårsperiod: 

- Utdelning: Infreas ska ge utdelning till aktieägarna. 
- Avkastning på eget kapital: Långsiktig målavkastning på eget kapital ska uppgå till 12 till 15 

procent. 
- EBIT-mål: Infreas långsiktiga EBIT-mål är 8 procent. 
- Tillväxt: Infrea ska växa organiskt och genom förvärv med cirka 20 procent årligen. 
- Förvärv: Infrea ska årligen genomföra två till fyra förvärv. 

Mark & Anläggning 
Asfaltsgruppen med dess säte i Linköping är en ledande leverantör inom asfaltsmassa och 
anläggningstjänster inom sin region. Verksamheten är uppdelad i tre huvudsakliga affärsområden; 
asfaltstillverkning, asfaltsbeläggningsarbeten och markarbeten. Tillverkningen av asfaltsmassa sker i ett 
verk stationerat i Normstorp utanför Linköping, vilket producerar cirka 180 000 ton asfaltsmassa årligen. 
Läggning av asfalt är beroende av utomhustemperaturen varför verksamheten i huvudsak är 
koncentrerad till perioden andra till fjärde kvartalet under året. Asfaltsgruppen erbjuder tjänster inom 
markarbeten, grundläggningsarbeten, VA-arbeten, finplaneringsarbeten i trädgårdar samt 
fastighetsskötsel till såväl kommunala och privata kunder som industrier. Bolagsgruppen ägs till 75,2 
procent av Infrea. 

I affärsområdet ingår sedan den 21 december 2018 även Tälje Mark AB. Tälje Mark erbjuder ett flertal 
tjänster inom mark och anläggning. Verksamheten omfattar allt från schaktning, sprängning och pålning 
ända fram till asfaltering samt finplanering av mark- och trädgårdsytor. Tälje Mark ägs till 70 procent av 
Infrea.  

Inom affärsområdet Mark & Anläggning har asfaltsproduktionen och läggningen pågått från början av 
april fram till slutet av december. Kundmixen har varit bra och bolaget har under året avslutat 
kommunala ramavtal med låg marginal. Bitumenpriserna är dock fortfarande en utmaning för bolaget 
då de inte fullt ut kan överföras till kund. 

Vatten & Avlopp 
Inom Vatten & Avlopp äger Infrea två bolag i en gemensam koncern, Cleanpipe Sverige AB och Cija Tank 
AB. Koncernen erbjuder service inom avlopp, vatten och avfall. Koncernen har för närvarande en 
fordonsflotta bestående av ca 100 bilar av olika slag och har stark position i storstadsregionerna. 
Cleanpipe erbjuder tjänster såsom högtrycksspolning, TV-inspektion, relining, torr- och grävsug, 
avfallshantering, service av oljeavskiljare, slamtömning, dammbindning och vattenleveranser. Cleanpipe 
utför uppdrag i alla storlekar för kommuner, industrier och privatpersoner. Koncernen ägs till 100 
procent av Infrea. I affärsområdet Vatten & Avlopp har Per Ola Berthelsen tillträtt som VD för Cleanpipe 
och CijaTank i slutet av året.  
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Verksamheten har haft en hög efterfrågan inom farligt avfall och inledningsvis även inom 
högtrycksspolning och tv-filmning. Efterfrågan mattades dock av i slutet av året varför beläggningen 
och resultatet sjönk. 

Brandskydd 
Inom Brandskydd har Infrea en underkoncern, BST Brandskyddsteamet AB. BST är en nischad aktör 
inom sprinkler och brandskyddssystem och genomför olika projekt och serviceuppdrag. BST levererar 
helhetslösningar inom brandskyddsinstallationer, såsom projektering, installation samt service och 
underhåll. Samtliga filialer har serviceteam med behöriga ingenjörer och installationsteam för att kunna 
erbjuda snabb och effektiv service åt bolagets kunder. BST:s kunder utgörs främst av stora svenska 
byggbolag, industrier och fastighetsägare. Bolagsgruppen ägs till 52 procent av Infrea. 

Inom Brandskydd har verksamheten fortsatt att växa, uppdragsmixen påverkar bolagets marginaler 
något negativt under året. Efterfrågan och offertläget är dock varit fortsatt starkt och verksamheten 
begränsas i viss mån av svårigheten att hitta yrkeskunniga medarbetare. BST Brandskyddsteamet har 
under året ökat sin ägarandel i Q-Fog i Nora AB till drygt 68 procent. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Bolagsstämmor 
Infrea genomförde en extra bolagsstämma den 31 januari 2018. På denna stämma beslöts att emittera 
teckningsoptioner till ledande befattningshavare i koncernen.  

Den 17 maj 2018 höll Infrea årsstämma. På stämman beslöts i enlighet med styrelsens förslag om 
disposition av bolaget resultat, om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD samt att emittera 
teckningsoptioner till bolagets VD. Detta beslut ersätter det beslut som fattades på den extra 
bolagsstämman den 31 januari 2018. Vidare beslöts om ett bemyndigande till styrelsen att besluta om 
nyemission samt principerna för tillsättande av valberedning.  

Emission 
Infrea genomförde i april 2018 en nyemission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Syftet med 
emissionen var att uppnå tillräcklig spridning för att kunna notera aktien på en publik marknadsplats. 
Emission genomfördes till kurs 22 kronor och omfattade 726 550 aktier vilket motsvarar ca 16 Mkr före 
emissionskostnader.   

Notering 
Den 20 april 2018 noterades bolagets aktie på Nasdaq First North. Vid noteringstillfället hade Infrea 
cirka 200 aktieägare. Vid utgången av 2018 uppgick antalet aktieägare till drygt 500.  

Förvärv 
Infrea förvärvade i december 2018, genom sitt dotterbolag Infrea Mark Holding AB, samtliga aktier i 
Tälje Mark AB. I samband med tillträdet överläts 30 procent av aktierna i Infrea Mark Holding till säljarna 
med återköpsskyldighet för Infrea av 21 procent under första halvåret 2021 och resterande 9 procent 
under första halvåret 2022. Förvärvspriset för dessa aktier är beroende av Tälje Marks resultatutveckling 
och har skuldförts i koncernen. 

Utveckling under året 
Nettoomsättning och resultat 

Nettoomsättningen i koncernen under år 2018 uppgick till 690,3 Mkr. Då koncernen bildades 
den sista december 2017 så saknas jämförelsetal. Omsättningen mellan kvartalen har stora 
säsongsvariationer vilket framgår av figuren nedan.  
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Under det första kvartalet har Mark & Anläggning liten verksamhet. Det tredje kvartalet påverkas av 
semesterperioden, framförallt inom Brandskydd som har lägre installationsverksamhet under 
sommarmånaderna.  Årets sista kvartal har alla affärsområden god efterfrågan och klimatet med 
mycket nederbörd brukar även påverka Vatten & Avlopps verksamhet positivt.  

Affärsområdet Mark & Anläggning omsatte 192,4 Mkr, Vatten & Avlopp omsatte 201,6 Mkr och 
Brandskydd 293,3 Mkr år 2018. 

EBITDA i koncernen uppgick år 2018 till 57,3 Mkr och rörelseresultatet till 31,9 Mkr. Resultat före skatt 
uppgick till 28,5 Mkr och efter skatt till 20,4 Mkr. Av detta resultat är 0,9 Mkr hänförligt till moderbolagets 
ägare vilket motsvarar 0,06 kr/aktie. Största resultatbidraget kommer från affärsområdet Brandskydd.      

Kassaflöde 
Per sista december 2018 hade koncernen 129,2 Mkr i skulder till kreditinstitut och 14,0 Mkr till externa 
långivare vilket är högre än vid årsskiftet 2017 då skuldsättning uppgick till 140,7 Mkr. Ökningen är 
framförallt hänförlig till förvärvet av Tälje Mark. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 53 % att 
jämföra med 58 % vid årsskiftet 2017. Kassaflödet från verksamheten var 45,7 Mkr under året. 
Koncernen hade per 2018-12-31 i kassa och banktillgodohavanden 60,9 (41,6) Mkr. 

Tillgångar 
Per den sista december 2018 uppgick de totala tillgångarna till 749,5 Mkr vilket är en ökning sedan 
december 2017 då tillgångarna uppgick till 646,7 Mkr. Ökningen är dels hänförlig till ökad goodwill mot 
bakgrund av förvärvet av Tälje Mark dels en ökning av kundfordringar och likvida medel vid årsskiftet. 
Anläggningstillgångarna uppgick till 503,2 (460,5) Mkr och omsättningstillgångarna till 246,3 (186,2) 
Mkr. 

Eget kapital 
Eget kapital uppgick per den sista december 2018 till 394,8 (372,3) Mkr. Ökningen är hänförlig till årets 
resultat och den nyemission som genomfördes under första kvartalet om ca 16 Mkr. Av det egna 
kapitalet hänför sig 122,6 (94,2) Mkr till ägare utan bestämmande inflytande.   

Skuldsättning 
De totala skulderna och avsättningarna uppgick per den sista december till 354,7 (274,4) Mkr varav 
116,4 (93,0) Mkr var långfristiga och 238,3 (181,3) Mkr var kortfristiga.   

Finansiella nyckeltal för koncernen i sammandrag 

Koncernen     
Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 

Nettoomsättning 690,3 - 
Rörelsemarginal, % 4,6 - 
Balansomslutning 749,5 646,7 

Avkastning på eget kapital, % 0,3% - 
Soliditet, % 53% 58% 
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Medarbetare 
Medelantalet anställda under året var 331.  

Framtida utveckling 
Infrea söker aktivt efter lämpliga förvärv som passar in i vår strategi och geografi. Genom förvärvet av 
Tälje Mark erhålls goda förutsättningar för både affärsområdena Vatten & Avlopp respektive Mark & 
Anläggning att växa i södra Storstockholm och Mälardalen. Asfaltsgruppens produktion och läggning 
har endast liten verksamhet under det första kvartalet på grund av kyla och snö. Reparationsarbeten 
och förberedelser inför våren pågår i verket vilket kommer att leda till ett negativt resultat från 
Asfaltsgruppen under första kvartalet 2019. Inom Vatten & Avlopp är efterfrågan fortsatt god men en 
viss negativ påverkan av vintern påverkar bolaget. Kylan gör att behovet av slamsugning minskar samt 
att antalet störningar i vägtrafiken ökar vilket påverkar bolaget negativt med längre körtider. Inom 
Brandskydd är verksamheten fortsatt god med ett starkt orderläge. Förvärvet av Swe Sprinkler (se även 
avsnitt ”Händelser efter balansdagen”) förstärker affärsområdet Brandskydds erbjudande och position 
som det ledande sprinklerbolaget i Sverige.   

Säsongsvariationer 
Infreas dotterbolag påverkas av säsongsmässiga variationer och kalendereffekter. Respektive kvartal är 
relativt jämförbara mellan åren. Dock har Affärsområdet Mark & Anläggning i stort sett ingen 
omsättning under i huvudsak första kvartalet eftersom asfaltläggning inte är möjligt under årets kalla 
period. Vidare påverkas även Brandskydd av säsongsmässiga variationer beroende på 
semesterperioden under sommaren. Omsättningen på koncernnivå är lägst under kvartal 1 och 3. 

Ägare 
Bolagets ägare per 2018-12-31 med därefter kända förändringar. Störste ägare är Lindeblad Technology 
AB med 18,8 procents ägande. Övriga ägare har mindre än tio procent av bolagets kapital och röster.  

Ägare Antal aktier Procent röster och kapital 
Lindeblad Technology 
AB 2 949 025 18,8% 

FV Group AB 1 344 000 8,5% 

Broholmen Invest AB 1 019 120 6,5% 

Gennaker AB 980 869 6,2% 

CNI Nordic 2 AB 831 098 5,3% 

Montsinery AB 808 414 5,1% 

CNI Nordic 3 AB 767 251 4,9% 

Thomas Olausson 732 570 4,7% 

Aimone Holding Ltd 646 823 4,1% 

Ponytail AB 442 147 2,8% 

Övriga ägare 5 205 233 33,1% 

Summa 15 726 550 100% 
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Risker och osäkerheter 
Koncernen är exponerad mot olika risker, såväl strategiska, operationella och finansiella. Genom 
exponeringen mot flera olika områden inom infrastruktur blir den totala risken för koncernen dock något 
lägre än för en renodlad koncern med verksamhet mot ett segment. Strategiska risker avser främst 
förändringar i omvärlden som kan påverka bolagen inom de verksamheter som koncernen verkar inom 
och som kan få betydande konsekvenser för deras verksamheter, tex ny lagstiftning och ny teknologi 
och politiska beslut. Operativa risker är direkt knutna till bolagens affärsverksamhet och kan potentiellt 
påverka resultat och finansiell ställning. Dessa omfattar bland annat förvärv, prisutveckling och 
kundberoende.  

Finansiella risker utgör framförallt finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk, se vidare not 22.  

Koncernen arbetar målmedvetet med att minimera potentiella effekter av koncernens risker och 
styrelserna i respektive bolag har det övergripande ansvaret för detta arbete och koncernens styrelse 
har helhetsansvaret. 

Hållbarhetsrapportering 
Bolagen i Infrea koncernen arbetar kontinuerligt med att följa och utveckla bolagets miljömål samt att 
följa områden som medarbetare, sociala förhållanden och korruption. Det finns inget lagkrav för 
koncernen att avlämna en hållbarhetsrapportering. 

Miljöansvar 
Bolag inom koncernen bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet.  

Inom affärsområdet Vatten & Avlopp har Cleanpipe och Cija Tank tillstånd för transport av avfall och 
farligt avfall i enlighet med Avfallsförordningen. Vidare bedriver Asfaltsverket anmälningspliktig 
verksamhet enligt miljöbalken. 

Forskning och utveckling 
Koncernen arbetar målmedvetet för fortsatt teknisk utveckling inom respektive affärsområde, bland 
annat mot energieffektivare och driftsäkrare utrustning och arbetsmetoder. 

Händelser efter balansdagen 
Efter rapportperiodens utgång har Asfaltsgruppens VD Carl-Johan Jürss avgått och rekryteringsarbetet 
med att hitta en ersättare för honom har påbörjats. 

Vidare har styrelsen i Infrea beslutat att göra en strategisk översyn avseende sitt framtida ägande i 
affärsområdet Brandskydd. Denna översyn beräknas vara genomförd under första halvåret 2019.  

BST Brandskyddsteamet förvärvade i februari 2019 bolaget Swe Sprinkler. Swe Sprinkler är verksamma 
med service och installation av sprinklersystem och passar väl in i affärsområdet Brandskydds 
verksamhet. Förvärvet kommer redan från dag ett, den 4 februari 2019, att ingå i Infrea-koncernen och i 
affärsområdet Brandskydd. Swe Sprinkler omsatte det senaste räkenskapsåret cirka 40 Mkr, hade ett 
rörelseresultat om 4,7 Mkr och var drygt 20 anställda. Förvärvspriset uppgår till 27 Mkr och förvärvet har 
finansierats med egna medel och banklån. 

Moderbolaget  
Moderbolagets verksamhet utgörs i huvudsak av att bistå med att utveckla verksamheterna inom 
affärsområdena, att driva förvärvsprojekt samt att tillhandahålla den centrala ekonomifunktionen och 
investor relation-funktioner för koncernen.  

Omsättningen under året uppgick till 4,1 (1,4) Mkr och var hänförlig till intern fakturering för 
managementtjänster. För helåret uppgick rörelsekostnaderna till 11,4 (6,9) Mkr. Delar av dessa 
kostnader är hänförliga till noterings- och förvärvskostnader. Periodens resultat för helåret 2018 uppgick 
till 7,9 (-5,6) Mkr. Det positiva resultatet 2018 föranleddes av transaktioner relaterade till förvärvet av 
Tälje Mark.     
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De huvudsakliga tillgångarna utgörs av aktier i dotterbolag. Eget kapital ökade med cirka 20 Mkr under 
2018 vilket är hänförligt till den nyemission som genomfördes under andra kvartalet samt periodens 
resultat. Kortfristiga skulder ökade under 2018, huvudsakligen hänförligt till lån upptagna i samband 
med förvärvet av Tälje Mark.  

Finansiella nyckeltal för moderbolaget i sammandrag 

Moderbolaget           
Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

Nettoomsättning 4,1 1,4 0,8 0,3 0,7 
Balansomslutning 270,3 234,9 5,2 4,4 1,0 
Avkastning på eget 
kapital, % 3% -2% 21% 78% -83% 
Soliditet, % 94% 99% 96% 90% 89% 

 

Förslag till vinstdisposition 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 253 620 564, disponeras enligt följande 

     Belopp i kr 

Balanseras i ny räkning    253 620 564 

Summa     253 620 564 

Vad beträffar moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
finansiella rapporter med tillhörande noter.   
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Finansiella rapporter

 

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen 

Belopp i Mkr Not 2018 2017     
Kvarvarande verksamheter           
Nettoomsättning 4 690,3                       -         
Övriga rörelseintäkter 4,5 6,6                 -         

Totala intäkter   696,8                 -         
Rörelsens kostnader           
Handelsvaror 15 -262,2  -      
Övriga externa kostnader 7,23 -137,8  -      
Personalkostnader 10 -239,6  -      

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 11,12 -25,3  -      
Övriga rörelsekostnader 6 -0,1                       -         
Rörelseresultat         31,9                 -         
Finansiella intäkter   0,1  45,8         
Finansiella kostnader   -3,4  -      
Finansnetto 8 -3,3 45,8     
            
Resultat före skatt   28,5 45,8     
Skatt 9 -11,3                       -         
Uppskjuten skatt 9 3,1                       -         
Årets resultat   20,4 45,8     
            
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt   -  -      
Årets totalresultat   20,4 45,8     
            
Årets resultat hänförligt till:           
Moderbolagets ägare   0,9 45,8     
Innehav utan bestämmande inflytande   19,5  -      
Resultat per aktie 30         
Resultat per aktie före utspädning (kr)   0,06 3,05     
Resultat per aktie efter utspädning (kr)   0,06 3,05     
Antal aktier vid periodens utgång   15 726 550 15 000 000     
Genomsnittligt antal aktier före utspädning   15 484 367 15 000 000     
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning   15 484 367 15 000 000     
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 

Belopp i Mkr Not 2018-12-31 2017-12-31* 

TILLGÅNGAR 3, 22, 25, 26     

Immateriella anläggningstillgångar 3,11 406,3 360,9 

Materiella anläggningstillgångar 12, 13 96,6 98,9 

Långfristiga fordringar 14 0,3 0,6 

Uppskjutna skattefordringar 9                 -     0,1 

Summa anläggningstillgångar   503,2 460,5 

Varulager 15 2,6 2,5 

Skattefordringar   3,6 6,9 

Kundfordringar 16 140,8 103,5 

Avtalstillgångar 24 20,5 18,4 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 11,3 8,1 

Övriga fordringar 14 6,6 5,2 

Likvida medel 18 60,9 41,6 

Summa omsättningstillgångar   246,3 186,2 

SUMMA TILLGÅNGAR   749,5 646,7 

        

Belopp i Mkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL 30     

Aktiekapital   0,6 0,6 

Övrigt tillskjutet kapital   249,4 235,7 

Reserver                   -     - 

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat   22,1 41,8 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare   272,1 278,1 

Innehav utan bestämmande inflytande   122,6 94,2 

Summa eget kapital   394,8 372,3 

SKULDER 3, 22, 25, 26     

Långfristiga räntebärande skulder 19 86,2 82,4 

Övriga långfristiga skulder 20 23,2 - 

Övriga avsättningar   0,1 0,2 

Uppskjutna skatteskulder 9 7,0 10,5 

Summa långfristiga skulder   116,4 93,0 

Kortfristiga räntebärande skulder 19 72,0 58,3 

Leverantörsskulder   63,6 51,4 

Skatteskulder   17,9 4,8 

Övriga skulder 20 30,1 30,5 

Avtalsskulder 24 15,2 1,5 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 39,4 34,8 

Summa kortfristiga skulder   238,3 181,3 

SUMMA SKULDER   354,7 274,4 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   749,5 646,7 
  
  * Belopp avser omräknade siffror i enlighet med IFRS. För information om effekter av omräkningen, se not 1, Redovisningsprinciper. 
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Rapport över förändringar i eget kapital för koncernen* 
 

   Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 

Belopp i Mkr Aktiekapital 

Övrigt  
tillskjutet  

kapital Reserver 

Balanserade 
vinstmedel 

inkl årets 
resultat Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

Totalt 
eget 

kapital 

Utgående eget kapital 2017-12-31 0,6 235,7  -  41,8 278,1 94,2 372,3 

Ingående eget kapital 2018-01-01 0,6 235,7  - 41,8 278,1 94,2 372,3 

Årets resultat       0,9 0,9 19,5 20,4 

Årets totalresultat       0,9 0,9 19,5 20,4 

Transaktioner med koncernens ägare               

Tillskott från och värdeöverföringar till ägare               

Lämnade utdelningar          -  -2,8 -2,8 

Nyemission, kontant 0,03 16,0     16,0  -  16,0 

Kostnader hänförliga till emission   -2,4     -2,4  -  -2,4 

Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie   0,1     0,1  -  0,1 
Summa tillskott från och värdeöverföringar till 
ägare 0,03 13,7  -   -  13,7 -2,8 11,0 

Förändringar av ägarandel i dotterbolag               
Förvärv/avyttring av innehav utan bestämmande 
inflytande       -20,6 -20,6 11,7 -8,9 

Summa förändringar av ägarandel i dotterbolag  -  
                               

-       -  -20,6 -20,6 11,7 -8,9 

Summa transaktioner med koncernens ägare 0,03 13,7  -  -20,6 -6,9 9,0 2,1 

Utgående eget kapital 2018-12-31 0,63 249,4  -  22,1 272,1 122,6 394,8 
  

*Då koncernen uppstod 2017-12-31 har ingen upplysning om förändringar i eget kapital för 2017 lämnats.  
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Rapport över kassaflöden för koncernen* 

Belopp i Mkr Not 2018     
Den löpande verksamheten         
Resultat före skatt   28,5     
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   24,4     
Betald inkomstskatt   -0,1     
    52,8     
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager   -0,5     
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   -4,3     
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder   -2,3     
Kassaflöde från den löpande verksamheten   45,7     
Investeringsverksamheten         
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -11,3     
Avyttring av materiella anläggningstillgångar   1,5     
Balanserade utvecklingsutgifter   -1,0     
Förvärv av dotterbolag/rörelse, netto likviditetspåverkan   -17,9     
Förvärv av finansiella tillgångar   -0,2     
Avyttring av finansiella tillgångar   0,5     
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -28,3     
Finansieringsverksamheten         
Nyemission   16,1     
Emissionskostnader   -2,4     
Upptagna lån   34,0     
Amortering av lån   -39,3     
Amortering av leasingskuld   -3,8     
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande   -2,8     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1,9     
          
Årets kassaflöde   19,3     
          
Likvida medel vid årets början   41,6     
Likvida medel vid årets slut 18 60,9     
          
*Då koncernen uppstod 2017-12-31 har ingen Kassaflödesanalys upprättas för 2017.    
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Resultaträkning för moderbolaget 
        
Belopp i Mkr Not 2018 2017 

Nettoomsättning   4,1           1,4     

Övriga rörelseintäkter 5             0,0      -  

Totala intäkter   4,1           1,4     

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader 7,23 -5,5 -3,4 

Personalkostnader 10 -5,9 -3,5 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 12 0,0  -  

Rörelseresultat         -7,3 -5,5 

        

Resultat från finansiella poster       

Resultat från andelar i koncernföretag 3,8 15,3  -  

Resultat från övriga anläggningstillgångar 8   -  -0,2 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -0,1  -  

Resultat efter finansiella poster               7,9            -5,6     

        

Resultat före skatt               7,9     -5,6 

Skatt 9                 -                   -     

        

Årets resultat               7,9     -5,6 

Årets totalresultat   7,9 -5,6 
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Balansräkning för moderbolaget 

Belopp i Mkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 12 0,0               -     

Summa materiella anläggningstillgångar   0,0               -     

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag 27 233,3       233,3     

Fordringar hos koncernföretag 29 31,2               -     

Andra långfristiga fordringar 14 0,2           0,2     

Summa finansiella anläggningstillgångar   264,6 233,5 

Summa anläggningstillgångar   264,7 233,5 

Omsättningstillgångar       

Kortfristiga fordringar       

Fordringar hos koncernföretag                   -     0,0 

Övriga fordringar 14 0,3 0,1 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 0,1 0,1 

Summa kortfristiga fordringar   0,4 0,3 

Kassa och bank 18 5,2 1,1 

Summa omsättningstillgångar   5,6 1,4 

SUMMA TILLGÅNGAR   270,3 234,9 

        

Belopp i Mkr Not 2018-12-31 2017-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 30     

Eget kapital       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital   0,6 0,6 

Reservfond   0,0 0,0 

    0,6 0,6 

Fritt eget kapital       

Överkursfond   246,9 233,2 

Balanserat resultat   -1,2 4,4 

Årets resultat   7,9 -5,6 

    253,6 232,0 

Summa eget kapital   254,3 232,6 

Kortfristiga skulder       

Kortfristiga räntebärande skulder             14,0                   -     

Leverantörsskulder   0,4 0,8 

Aktuella skatteskulder                   -               0,0     

Övriga skulder 20 0,8 0,5 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 0,8 1,0 

Summa kortfristiga skulder   16,0 2,3 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   270,3 234,9 
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Rapport över förändringar i eget kapital för moderbolaget 

 Bundet eget kapital Fritt eget kapital   

Belopp i Mkr Aktiekapital Reservfond Överkursfond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 

Totalt 
eget 

kapital 

Ingående eget kapital 2017-01-01 0,1 0,0  -  3,9 1,0 5,0 

Vinstdisposition       1,0 -1,0 0,0 

Årets resultat         -5,6 -5,6 

Transaktioner med aktieägare             

Apportemission     233,2     233,2 

Aktieägartillskott       0,0   0,0 

Fondemission 0,5     -0,5   0,0 

Summa transaktioner med ägare 0,5 - 233,2 -0,5 - 233,3 

Utgående eget kapital 2017-12-31 0,6 0,0 233,2 4,4 -5,6 232,6 

              

Ingående eget kapital 2018-01-01 0,6 0,0 233,2 4,4 -5,6 232,6 

Vinstdisposition       -5,6 5,6 0,0 

Årets resultat         7,9 7,9 

Transaktioner med aktieägare             

Nyemission 0,0   16,0     16,0 

Kostnader hänförliga till emission     -2,4     -2,4 

Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie     0,1     0,1 

Summa transaktioner med ägare 0,0   13,7     13,7 

Utgående eget kapital 2018-12-31 0,6 0,0 246,9 -1,2 7,9 254,3 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget 

Belopp i Mkr Not 2018 2017 

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster   7,9 -5,6 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   -15,3 0,2 

Betald inkomstskatt   0,0             -       

    -7,3 -5,5 

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   -0,1 0,3 

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder   -0,3 2,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -7,7 -3,1 

Investeringsverksamheten       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -0,1             -       

Förvärv av dotterbolag/rörelse, netto 
likviditetspåverkan   -0,1             -       

Förvärv av finansiella tillgångar   -16,0             -       

Avyttring av finansiella tillgångar   0,2 0,8 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -16,0 0,8 

Finansieringsverksamheten       

Nyemission   16,1             -       

Emissionskostnader   -2,4             -       

Upptagna lån   14,0             -       

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   27,7             -       

        

Årets kassaflöde   4,0 -2,3 

Likvida medel vid årets början   1,1 3,4 

Likvida medel vid årets slut 18 5,2 1,1 
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
Koncernredovisningen för Infrea AB (publ) har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting 
Standards (IFRS) samt tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och 
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar 
samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets 
redovisningsprinciper”.  

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande av styrelsen och verkställande direktören den 2 april 2019. 
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat och rapport över finansiell ställning samt moderbolagets resultat och 
balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman den 16 maj 2019.  

Förutsättningar vid upprättande av moderbolagets och koncernens finansiella rapporter 
Värderingsgrunder tillämpade vid upprättandet av de finansiella rapporterna 
Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella skulder som värderats till verkligt 
värde. Finansiella skulder som värderats till verkligt värde består av tilläggsköpeskillingar vid förvärv.   

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta 
Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och koncernen. 
Finansiella rapporter presenteras därmed i svenska kronor. Samtliga belopp är avrundade och redovisas i miljoner kronor (Mkr) om 
inte annat anges. Uppgifterna inom parentes avser föregående år.  

Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller 
den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 
Valutakursvinster och förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter eller 
kostnader. 

Bedömningar och uppskattningar i de finansiella rapporterna 
För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och företagsledningen bedömningar och antaganden 
som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antaganden baseras på 
historiska erfarenheter och ses över regelbundet. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en 
betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i påföljande 
års finansiella rapporter beskrivs i not 2.  

Effekter av ändrade redovisningsprinciper 
Övergång från K3 till IFRS 
Från och med 1 januari 2018 upprättar Infrea AB (publ) sin års- och koncernredovisning enligt EU godkända International Financial 
Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Övergången till IFRS redovisas i enlighet 
med IFRS 1; Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas. Huvudregeln i IFRS 1 är att ett företag tillämpar 
samtliga råd retroaktivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva 
tillämpningen. Nedan följer information om effekterna av övergången. 

Det som främst har påverkat redovisningen är: 

- Återläggning av avskrivningar på goodwill och justering av förvärvsanalysen i Induserv-koncernen med ca 6 Mkr i ökande 
andel komponenter och motsvarande minskning av goodwill.  

- Hantering av komponentavskrivningar i dotterbolagskoncernen Induserv. 
- Hantering av leasing. 
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Rapport över finansiell ställning för koncernen 

    Tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper Justering IFRS   

  Belopp i Mkr 2017-12-31   2017-12-31   
  TILLGÅNGAR         
  Immateriella anläggningstillgångar 366,9 -6,0 360,9   
  Materiella anläggningstillgångar 78,6 20,3 98,9   
  Finansiella placeringar 0   0   
  Långfristiga fordringar 0,6   0,6   
  Uppskjutna skattefordringar 0,1   0,1   
  Summa anläggningstillgångar 446,3 14,3 460,5   
  Varulager 2,5   2,5   
  Skattefordringar 6,9   6,9   
  Kundfordringar 103,5   103,5   
  Avtalstillgångar 18,4   18,4   
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8,1   8,1   
  Övriga fordringar 5,2   5,2   
  Likvida medel 41,6   41,6   
  Summa omsättningstillgångar 186,2   186,2   
  SUMMA TILLGÅNGAR 632,5   646,7   
      
  Belopp i Mkr 2017-12-31   2017-12-31   
  EGET KAPITAL         
  Aktiekapital 0,6   0,6   
  Övrigt tillskjutet kapital 235,7   235,7   
  Reserver -   -   
  Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 42,0 -0,2 41,8   
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 278,3 -0,2 278,1   
  Innehav utan bestämmande inflytande 94,5 -0,3 94,2   
  Summa eget kapital 372,8 -0,5 372,3   
  SKULDER         
  Långfristiga räntebärande skulder 72,1 10,3 82,4   
  Övriga avsättningar 0,2   0,2   
  Uppskjutna skatteskulder 8,9 1,6 10,5   
  Summa långfristiga skulder 81,2 11,9 93,0   
  Kortfristiga räntebärande skulder 55,5 2,9 58,4   
  Leverantörsskulder 51,4   51,4   
  Skatteskulder 4,8   4,8   
  Övriga skulder 30,9 -0,4 30,5   
  Avtalsskulder 1,1 0,4 1,5   
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34,8   34,8   
  Summa kortfristiga skulder 178,5 2,9 181,3   
  SUMMA SKULDER 259,7   274,4   
  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 632,5   646,7   

 
Ändrade redovisningsprinciper föranledda av nya eller ändrade IFRS 
Nedan beskrivs vilka ändrade redovisningsprinciper som koncernen tillämpar från och med januari 2018. Koncernen börjar tillämpa 
IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från och med januari 2018. Koncernen har bedömt den 
uppskattade effekten av övergången till IFRS 9 och IFRS15 på koncernens finansiella rapporter och kommit fram till att effekterna 
inte är väsentliga för koncernen.  

IFRS9 Finansiella instrument 
IFRS 9 Finansiella instrument innebär förändringar av hur finansiella tillgångar klassificeras och värderas, inför en 
nedskrivningsmodell som baseras på förväntade kreditförluster istället för inträffade förluster och ger förändringar av principer för 
säkringsredovisning. Standarden ersätter IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den uppskattade effekten, som 
ett resultat av förändringar i redovisningen av finansiella instrument, är inte väsentlig för koncernen.   
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder 
IFRS 15 ersätter IAS 18 och hanterar intäkter från avtal med kunder. De nya principerna innebär främst att intäkten ska redovisas 
när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan och 
tjänsten. Infrea har tillämpat övergången till IFRS 15 framåtriktat och kan konstatera att den nya standarden inte fått några 
väsentliga effekter på koncernens räkenskaper utöver de utökade upplysningskrav som finns i IFRS 15. 

Koncernen har i enlighet med IFRS 15 klassificerat om tillgångar och skulder till avtalstillgångar och avtalsskulder för jämförelseåret.  
 

Rapport över finansiell ställning för koncernen 
 

 

 
 
 
 

  
Tidigare klassificering 

 
 

 Omklassificering i enlighet med    
Belopp i Mkr 2017-12-31 IFRS 15 2017-12-31 
Upparbetad ej fakturerad intäkt 15,0 -15,0 - 
Avtalstillgångar - 18,4 18,4 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,5 -3,4 8,1 
        
Avtalsskulder - 1,5 1,5 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 36,3 -1,5 34,8 
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Nya IFRS som ännu inte börjat tillämpas 
IFRS 16 Leasingavtal 
IFRS 16 ersätter IAS 17 och hanterar redovisning av leasingavtal. IFRS 16 bortser från den tidigare klassificeringen i finansiella och 
operationella leasingavtal och kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i 
balansräkningen. Infrea har valt att redovisa övergången till den nya standarden med den förenklade metoden. Lättnadsregeln att 
inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. Storleken på nyttjanderättstillgången vid övergången uppgår till ett belopp som 
motsvarar leasingskulden, med justering för förutbetalda leasingavgifter. Övergången medför ingen påverkan på eget kapital. De 
huvudsakliga effekterna på koncernens redovisning är att koncernens balansomslutning uppskattas öka preliminärt med ca 60 Mkr, 
beräknat vid ingången av 2019, genom att en tillgång och en skuld redovisas för de leasingavtal som är i kraft vid ingången av 2019. 

Infreas leasingavtal består främst av hyreskontrakt för lokaler och fordon. Korttidsleasingavtal och avtal där tillgången har ett lågt 
värde ingår inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. För existerande finansiella leasingavtal, redovisade i enlighet med 
IAS17, kommer utgående balanser 2018 att användas som ingående balanser 2019.  

Väsentliga redovisningsprinciper 
Klassificering av kortsiktiga och långfristiga poster  
I Infrea fördelas tillgångar och skulder på kort- respektive långfristiga. Långfristiga fordringar och skulder består i allt väsentligt av 
belopp som förväntas förfalla till betalning efter ett år räknat från rapportperiodens slut. Kortfristiga fordringar och skulder förfaller 
till betalning inom ett år räknat från rapportperiodens slut. 

Rörelsesegmentrapportering  
Koncernens verksamhet styrs och rapporteras primärt per affärsområde. Segment konsolideras enligt samma principer som 
koncernen i dess helhet. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapporteringen som lämnas 
till den högste verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning 
av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som den verkställande 
direktören. Det är på affärsområdesnivå som den verkställande direktören rapporterar den finansiella utvecklingen för koncernen till 
styrelsen varför den interna och externa rapporteringen överensstämmer. Segmentens resultat representerar deras bidrag till 
koncernens resultat. Då koncernledningen följer upp verksamhetens resultat och beslutar om resursfördelning utifrån 
affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp samt Brandskydd utgör dessa koncernens rörelsesegment. Koncernens 
interna rapportering är därför uppbyggd så att koncernledningen kan följa verksamhetsområdenas prestationer och resultat. Se not 
4 för ytterligare beskrivning av indelning och presentation av rörelsesegmenten. 

Koncernredovisning (konsolideringsprinciper)  
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Infrea AB och de företag över vilka moderföretaget direkt eller indirekt har 
bestämmande inflytande (dotterbolag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att direkt eller indirekt utforma strategierna för ett 
företag i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska aktieägaravtal 
samt potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas. Bestämmande inflytande 
föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna. 

Dotterbolag tas med i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen och 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör. Innehav utan 
bestämmande inflytande i dotterbolagens resultat och eget kapital redovisas separat i koncernens resultaträkning, rapport över 
totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital och balansräkning.  

Vid upprättandet av koncernredovisningen används förvärvsmetoden. I de fall dotterbolagets redovisningsprinciper inte 
överensstämmer med koncernens, har justeringar gjorts till koncernens redovisningsprinciper. Goodwill skrivs inte av utan testas 
årligen för eventuell nedskrivning, se not 11. Dotterbolags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen till det datum då bestämmande inflytande upphör.  

Koncerninterna tillgångar och skulder, intäkter och kostnader samt orealiserade vinster och förluster mellan bolag i koncernen 
elimineras. 
Rörelseförvärv  
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden. Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid 
förvärvstidpunkten, vilket beräknas som summan av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna 
eller övertagna skulder samt emitterade egetkapitalandelar i utbyte mot kontroll över den förvärvade rörelsen.  

Anskaffningsvärdet utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och 
uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och 
eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt 
innehav utan bestämmande inflytande. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet 
på koncernens andel av identifierbara förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas som goodwill. 

Transaktionsutgifter som uppkommer redovisas direkt i årets resultat.  
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Villkorade tilläggsköpeskillingar redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Då ett dotterbolag förvärvas och tidigare ägare 
kvarstår som minoritetsägare innehåller avtal i vissa fall en option eller en skyldighet som ger minoritetsägaren rätt eller skyldighet 
att sälja resterande innehav, och Infrea rätt eller möjlighet att köpa, i ett senare skede. När det föreligger en skyldighet att köpa 
resterande innehav redovisas en finansiell skuld. Vid omvärdering av skulden redovisas värdeförändringen mot eget kapital. När 
säljoptionen första gången redovisas som skuld reduceras eget kapital motsvarande dess verkliga värde.  

Intäkter  
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för utförda tjänster och sålda varor i koncernen 
löpande verksamhet med avdrag för mervärdeskatt, rabatter och liknande avdrag. Koncernintern försäljning elimineras. Koncernen 
redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer 
att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan.  

Koncernen grundar sina bedömningar på historiska utfall och beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion och speciella 
omständigheter i varje enskilt fall.  

Försäljning av varor  
Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncernföretag har levererat produkter till en kund, kunden har godkänt produkterna 
och det i rimlig grad är säkert att motsvarande fordran kommer att betalas.  

Försäljning av tjänster 
Försäljning av tjänster faktureras och intäktsredovisas i den redovisningsperiod då tjänsterna utförs.  

Uppdragsintäkter 
För uppdrag på löpande räkning, redovisas utfört ännu ej fakturerat arbete som nettoomsättning i den period arbetet utförts. För 
pågående uppdrag till fast pris redovisas, i enlighet med principen för successiv vinstavräkning, inkomsten och de utgifter som är 
hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets bedömda färdigställandegrad på balansdagen.  

Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de 
fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av 
de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas 
omgående som kostnad. 

Serviceavtal  
Flera av koncernens dotterbolag tecknar underhållsavtal med kunder där bolagen utför löpande tjänster som förebyggande 
kontroller och visst löpande underhåll. Intäkterna från dessa avtal redovisas linjärt över avtalsperioden. 

Finansiella intäkter och kostnader  
I finansnettot redovisas bland annat utdelning, ränta, kostnader för att uppta finansiering, bankavgifter, och valutakursförändringar 
avseende finansiella tillgångar och skulder. Avgifter för factoring redovisas som övriga externa kostnader, räntekostnader avseende 
factoring redovisas bland finansiella poster. Utdelningsintäkter redovisas när rätten att erhålla betalning har fastställts. 

Även realisationsresultat och nedskrivningar av finansiella tillgångar redovisas i finansnettot. Räntekostnad redovisas som finansiell 
kostnad. 

Avtalstillgångar och avtalsskulder 
Koncernen har klassificerat ej fakturerad men upparbetade intäkt som avtalstillgång där företaget ännu inte har fått men har rätt att 
erhålla ersättning i utbyte mot redan utförda tjänster.  

Koncernen har klassificerat förskottsbetalningar från kunder där man har erhållit betalningar för ännu inte utförda tjänster som 
avtalsskulder.   

Operationell leasing  
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. 
Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.  

Finansiell leasing  
Leasingavtal där koncernen i allt väsentligt innehar ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet klassificeras som 
finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga 
värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Avtal som klassificerats som finansiella leasingavtal i koncernen avser fordon och 
tillhörande utrustning. Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnader och amortering på den utestående skulden. 
Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast 
räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal 
skrivs av med tillämpning av samma nyttjandeperioder som gäller för ägda tillgångar av liknande slag. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m.m. samt pensioner redovisas i takt med 
intjänandet. För ytterligare information se not 10. 
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Pensionsförpliktelser  
Koncernföretagen har pensionsplaner för samtliga anställda. Planerna består av ITP 1 och ITP 2. Medarbetare födda 1979 och 
senare omfattas av ITP 1, medan medarbetare födda 1978 eller tidigare omfattas av ITP 2. ITP 1 är en premiebestämd pensionsplan 
och ITP 2 är en förmånsbestämd pensionsplan. Koncernen har under 2018 huvudsakligen gjort inbetalningar till den 
premiebestämda planen, ITP 1.  

Enligt IAS 19 skall förmånsbestämda pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare som huvudregel redovisas som 
förmånsbestämda planer. Om det saknas tillräcklig information för att fastställa arbetsgivarens andel av förpliktelserna och 
förvaltningstillgångarna skall redovisningen istället ske som om pensionsplanen var premiebestämd. Alecta redovisar ITP2 planen 
som premiebestämd eftersom förutsättningarna för redovisning av de förmånsbestämda delarna av planen i enlighet med 
huvudregeln i IAS 19 inte är uppfyllda. Detta innebär att kostnaden redovisas i samband med att förmånen intjänas och 
pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.  

En del av koncernens förmånsbestämda pensionsåtaganden har finansierats genom premier till Alecta. Då erforderliga uppgifter ej 
kan erhållas från Alecta redovisas dessa pensionsåtaganden som en avgiftsbestämd plan. 

Övriga förmåner efter avslutad anställning 
Koncernen tillhandahåller inga förmåner till anställda efter avslutad anställning annat än pension enligt punkten ovan.  

Ersättningar vid uppsägning  
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd 
accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar avgångsvederlag när den 
bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna 
ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning.  

Vinstandels- och bonusplaner  
Koncernen har för närvarande inga bonus- och vinstandelsavtal utöver den rörliga ersättning som VD erhåller. 

Skatter  
Koncernens totala skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i årets resultat utom då underliggande 
transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget 
kapital.  

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i 
de länder där moderbolaget och dess dotterbolag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Hit hör även justering av 
aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. 

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid 
inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett 
rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten 
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla 
när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. Uppskjutna skattefordringar på 
underskottsavdrag redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga 
inom de närmaste åren, mot vilka underskotten kan utnyttjas. Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför 
sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp. 

Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar prövas vid varje bokslutstillfälle och reduceras till den del det inte längre är 
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna 
skattefordran. 

Avsättningar  
En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträffad 
händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom 
diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknads-bedömningar av 
pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Koncernens 
materiella anläggningstillgångar utgörs av inventarier, verktyg och installationer samt fordon och andra tekniska installationer. 
Koncernens materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången för att bringa den 
på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i 
anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation, konsulttjänster och juristtjänster. Materiella 
anläggningstillgångar som består av delar med olika nyttjandeperioder behandlas som separata komponenter av materiella 
anläggningstillgångar.  

Reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.  

Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga 
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer 
vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med 
avdrag för direkta försäljningskostnader och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i 
resultaträkningen. 
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Avskrivningar görs linjärt enligt nedan. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda 
nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. 

Nedlagda kostnader på annans fastighet   5 - 10 år 

Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar och installationer  3 - 14 år 

Immateriella anläggningstillgångar 
Goodwill 
Goodwill utgörs av det belopp varmed överförd ersättning överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade 
dotterbolagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill som uppstår i samband med förvärv av dotterbolag 
redovisas som en immateriell tillgång. Goodwill anses alltid ha en obestämbar nyttjandeperiod och testas därför årligen för att 
identifiera eventuellt nedskrivningsbehov istället för att löpande avskrivas. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minus 
eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas på kassagenererade enheter vid prövning av eventuellt 
nedskrivningsbehov. Nedskrivningar av goodwill återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande 
redovisat värde på den goodwill som avser den avyttrade enheten. Uppkommen inkråmsgoodwill skrivs av planenligt.  

Goodwill fördelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på de 
kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter, fastställda i enlighet med koncernens rörelsesegment, som 
förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv där goodwillposten uppstod. 

Utvecklingsutgifter  
Utgifter avseende utvecklingsprojekt hänförliga till konstruktion och test av nya eller förbättrade produkter samt utvecklingsutgifter 
relaterade till affärsnära IT-stöd redovisas som immateriella tillgångar då de uppfyller följande kriterier: 

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas. 
- Företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den. 
- Det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten. 
- Det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar.  
- Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja produkten 

finns tillgängliga och de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Anskaffningsvärdet är 
summan av de direkta utgifter som uppkommer från och med den tidpunkt då den immateriella tillgången uppfyller ovan nämnda 
kriterier. De aktiverade kostnaderna genereras främst internt och inkluderar direkta kostnader för nedlagt arbete. Avskrivning 
påbörjas när tillgången kan börja användas och befinner sig på den plats och i det skick företagsledningen avsett. Nyttjandeperioden 
bedöms utifrån den period som de förväntade fördelarna beräknas komma företaget tillgodo, det vill säga under den tid som 
produktion beräknas ske. Den bedömda nyttjandeperioden bedöms inte överstiga fem år och avskrivningar sker linjärt över denna 
tid.  

Utgifter för utveckling och forskning, som inte uppfyller kriterierna ovan, kostnadsförs i takt med att de uppkommer. Utgifter för 
utveckling som tidigare kostnadsförts redovisas inte som en tillgång i efterföljande perioder. 

IT - Förvärvade dataprogram 
Utgifter avseende programvaror som utvecklats eller på annat sätt anpassats för koncernens räkning som bedöms generera 
framtida ekonomiska fördelar för koncernen, aktiveras och skrivs av under den bedömda nyttjandeperioden. Den bedömda 
nyttjandeperioden bedöms inte överstiga tre till fem år och avskrivningar sker linjärt över denna tid. Utgifter för underhåll av 
programvara kostnadsförs när de uppstår. 

Nedskrivningar av tillgångar  
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, eller tillgångar som ännu inte är färdiga för användning, 
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov, samt när händelser eller förändringar i förhållanden 
indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på 
värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. 
En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet 
är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. 

Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassainflöden 
(kassagenererande enheter). En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde reverseras om det både finns 
indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för 
beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som 
tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för 
avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. 

Finansiella instrument Klassificering och värdering 2018 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till upplupet 
anskaffningsvärde, finansiella skulder värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat – skuldinstrument, finansiella skulder 
obligatoriskt värderade till verkligt värde via resultatet samt övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.  
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. Klassificeringen avgör hur det 
finansiella instrumentet värderas efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. 

Koncernens finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras i en hierarki, baserad på ursprunget av den data som 
används vid värderingen. I nivå 1 finns finansiella instrument med ett noterat pris på en aktiv marknad. Nivå 2 omfattar finansiella 
instrument, som värderas baserade på observerbar marknadsdata, förutom ett noterat pris på en aktiv marknad. Nivå 3 inkluderar 
input, såsom exempelvis kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata.  
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Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernens finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde är finansiella tillgångar som inte utgör derivat och som 
har fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. De finansiella 
tillgångarna innehas i syfte att inkassera avtalsenliga kassaflöden och de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger upphov 
till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet vid bestämda tidpunkter. 
Koncernens finansiella tillgångar utgörs av övriga fordringar, kundfordringar, avtalstillgångar och likvida medel.  

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och om förekommande, övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre 
månader från anskaffningstidpunkten. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde utgörs av lån, förskott från kunder samt övriga finansiella skulder 
t.ex. leverantörsskulder. Leverantörsskulder värderas utan diskontering till nominellt belopp. 

Finansiella skulder värderade till verkligt värde 
Koncernens finansiella skulder värderade till verkligt värde har klassificerats som antingen värderade till verkligt värde via övrigt 
totalresultat – skuldinstrument eller som finansiella skulder obligatoriskt värderade till verkligt värde via resultatet. Koncernens 
finansiella skulder värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat – skuldinstrument utgör åtagande att förvärva andelar av 
minoritetsägare i dotterbolag. Koncernens finansiella skulder obligatoriskt värderade till verkligt värde via resultatet utgör skulder 
för tilläggsköpeskillingar för förvärv. Koncernens finansiella skulder värderade till verkligt värde har klassificerats som nivå 3.  

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt utsläckts.  

Finansiella instrument Klassificering och värdering 2017 
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende 
av för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades. Klassificeringen avgör hur det finansiella instrumentet värderas 
efter första redovisningstillfället såsom beskrivs nedan. Köp och försäljning av finansiella instrument redovisas per affärsdagen.  

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen består av två undergrupper, finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen vilka utgörs av kapitalförsäkringar och finansiella skulder värderade till verkligt 
värde via resultaträkningen vilka utgörs av tilläggsköpeskillingar vid förvärv av dotterbolag.  

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernens kundfordringar och lånefordrinar är finansiella tillgångar som har fasta betalningar eller med betalningar som går att 
fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad. De finansiella tillgångarna innehas i syfte att inkassera avtalsenliga 
kassaflöden och de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger upphov till kassaflöden som endast är betalningar av 
kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet vid bestämda tidpunkter. 

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och om förekommande, övriga kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre 
månader från anskaffningstidpunkten. 

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernens upplåning, förskott från kunder samt övriga finansiella skulder t.ex. leverantörsskulder klassificeras som övriga 
finansiella skulder. Leverantörsskulder värderas utan diskontering till nominellt belopp. 

Kundfordringar och lånefordringar 
Kundfordringar och lånefordringar är finansiella tillgångar med fasta betalningar eller med betalningar som går att fastställa och 
som inte är noterade på en aktiv marknad. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. Kundfordringar är belopp som 
ska betalas av kunder för sålda produkter och utförda tjänster i den löpande verksamheten.  Kundfordringar redovisas till det belopp, 
varmed de förväntas inflyta, efter avdrag för individuell bedömning av osäkra fordringar. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas 
i rörelsens kostnader. Kundfordringar har kort återstående löptid och värderas därför till nominellt belopp utan diskontering.  

För lånefordringar och övriga fordringar gäller att om den förväntade innehavstiden överstiger ett år rubriceras fordringarna som 
långfristiga fordringar, i annat fall som övriga fordringar. 

Varulager 
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningskostnad och nettoförsäljningsvärdet. Varulagret redovisas enligt först in först 
ut principen och består av lager av förbrukningsvaror och komponenter.  

Skulder till kreditinstitut 
Skulder till kreditinstitut redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Skulder till kreditinstitut 
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) 
och återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 

Leverantörsskulder 
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare. Om inte, redovisas de som 
långfristiga skulder. Leverantörsskulder redovisas till nominellt belopp. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara 
dess verkliga värde. 
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Rapport över kassaflöden 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att resultatet före skatt justeras för transaktioner som inte 
medfört in- eller utbetalningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs till investerings- eller 
finansieringsverksamhetens kassaflöden. 

Resultat per aktie 
Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda 
genomsnittliga antalet aktier utestående under året (före och efter utspädning). 

Eget kapital 
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya aktier redovisas netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag 
från emissionslikviden. Vidare redovisas kostnader hänförliga till transaktioner med minoriteter direkt över eget kapital. 

Moderbolagets redovisningsprinciper 
Moderbolaget följer årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridiska 
personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU 
godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och tryggandelagen föreskriver en 
annan tillämpning eller då koppling till beskattning föranleder annan redovisning. 

Klassificering och uppställningsformer  
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer 
koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Uppställningsformerna för moderbolaget ger 
skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader, avsättningar och 
poster inom eget kapital. 

Andelar i dotterbolag 
Andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas 
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella villkorade köpeskillingar där det är sannolikt att dessa kommer erläggas och 
förändringar av dessa. Eventuella förändringar av skulder för villkorade köpeskillingar läggs på eller reducerar anskaffningsvärdet. I 
koncernen kostnadsförs transaktionsutgifter och förändringar av skulder för villkorade köpeskillingar intäkts-eller kostnadsförs. När 
det finns en indikation på att andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det 
redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten ”Resultat från andelar i koncernbolag”. 

Obeskattade reserver 
Eventuella obeskattade reserver redovisas i moderbolaget inklusive uppskjuten skatteskuld och inte som i koncernen uppdelad på 
uppskjuten skatteskuld och eget kapital. 

Koncernbidrag 
Ett erhållet koncernbidrag från ett dotterbolag redovisas i moderbolaget som en finansiell intäkt och ett lämnat koncernbidrag från 
ett moderbolag till ett dotterbolag redovisas som en finansiell kostnad. Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren 
och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. 

Borgensåtagande/finansiella garantier  
Moderbolaget har tecknat borgensförbindelse till förmån för dotterbolag. En sådan förpliktelse klassificeras enligt IFRS som ett 
finansiellt garantiavtal. För dessa avtal tillämpar moderbolaget lättnadsregeln i RFR 2 (IAS 39.p2) och redovisar därmed 
borgensförbindelsen som en eventualförpliktelse. När moderbolaget bedömer att det sannolikt kommer att krävas en betalning för 
att reglera ett åtagande, görs en avsättning. 

NOT 2 VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar 
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per balansdagen, 
som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under kommande 
räkenskapsår. 

Den huvudsakliga källan till osäkerhet i uppskattningar hänför sig till testet av eventuellt nedskrivningsbehov av goodwill, då 
testningen grundas på antaganden om framtida kassaflöden och en antagen diskonteringsränta. För mer utförlig beskrivning se not 
11. 

Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper 
I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningar, förutom de som innefattar uppskattningar (se ovan), som företagsledningen 
har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper och som har den mest betydande effekten på de redovisade 
beloppen i de finansiella rapporterna. 

IFRS 3 "Rörelseförvärv" innebär att goodwill inte skrivs av utan att den testas minst årligen för eventuellt nedskrivningsbehov. 
Effekten av IFRS 3 kan bli omfattande för koncernen om lönsamheten inom koncernen eller delar av koncernen går ned i framtiden, 
eftersom detta kan utlösa en nedskrivning av goodwill. Koncernens redovisade goodwill uppgår till ca 401 Mkr vid utgången av året. 
Det finns inga andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod annat än goodwill. 

Koncernen har skattemässiga förlustavdrag uppgående till 36 Mkr för vilka någon uppskjuten skattefordran ej är upptagen. I det fall 
tillräcklig skattemässiga överskott kommer att genereras kommer utnyttjande av de skattemässiga förlustavdragen få en positiv 
effekt på resultat och eget kapital om maximalt 7,4 Mkr. 
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NOT 3 FÖRVÄRV AV RÖRELSE 
Den 21 december 2018 förvärvade koncernbolaget Infrea Mark Holding 100 procent av aktierna i det onoterade bolaget Tälje Mark 
AB för 51 Mkr plus ett tillägg avseende den del av bolagets rörelsekapital som inte bedöms nödvändig för den operativa 
verksamheten. Detta belopp har fastställts till knappt 10 Mkr och kommer att regleras till säljarna under första halvåret 2019. 

Infrea Mark Holding förvärvade Tälje Mark av säljarna dels med kontanter dels med säljarrevers. Momentant överlät Infrea AB 30 
procent av aktierna i det förvärvande bolaget (Infrea Mark Holding AB) till säljarna av Tälje Mark AB mot den utfärdade säljarreversen. 
Säljarna kommer således att fortsätta äga 30 procent i ägarbolaget Infrea Mark Holding under de kommande åren och vara 
operativa i driften av Tälje Mark. Infrea AB har förbundit sig att förvärva deras innehav i två steg, dels 21 procent av aktierna under 
första halvåret 2021 dels 9 procent under första halvåret 2022. Förvärvspriset är beroende av Tälje Marks ABs resultatutveckling år 
2020 respektive år 2021.  

Tälje Mark erbjuder ett flertal tjänster inom mark och anläggning. Verksamheten omfattar allt från schaktning, sprängning och 
pålning ända fram till asfaltering samt finplanering av mark- och trädgårdsytor.  

Under 2018 har inte dotterbolaget bidragit med intäkter till koncernen då förvärvet skedde i slutet av december 2018. Om förvärvet 
hade inträffat per den 1 januari 2018, uppskattar företagsledningen att koncernens intäkter skulle ha ökat med 102 Mkr och 
periodens rörelseresultat ökat med cirka 20 Mkr. 

Effekter av förvärv 2018 

Belopp i Mkr 
Nettotillgångar vid 
förvärvstidpunkten 

Avyttring 30% av 
innehav Netto, förvärv 

Materiella anläggningstillgångar 0,2   0,2 
Kundfordringar och övriga fordringar 24,8   24,8 
Likvida medel 18,8   18,8 
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder 27,6   27,6 
Netto identifierbara tillgångar och skulder 16,2   16,2 
Goodwill 44,8   44,8 
Innehav utan bestämmande inflytande   -15,3 -15,3 
Överförd ersättning 61,0 -15,3 45,7 
        
Redovisat värde på tidigare ägd andel   13,5   

 

Överförd ersättning 
Vid 

förvärvstidpunkten 

Skuldförd ersättning 
reglerad i aktier vid 
förvärvstidpunkten 

Netto, överförd 
ersättning 

Likvida medel 35,7   35,7 
Villkorad köpeskilling 10,0   10,0 
Skuldförd ersättning 15,3 -15,3 0,0 
  61,0   45,7 
Likvidpåverkan på koncernen       
Överförd ersättning -61,0   -61,0 
Skuldförd villkorad köpeskilling 10,0   10,0 
Skuldförd ersättning reglerad i aktier 15,3   15,3 
Förvärvade likvida medel 18,8   18,8 
Total likvidpåverkan -16,9   -16,9 

 

Goodwill 
I goodwillvärdet ingår värdet av medarbetarnas kännedom avseende marknad, kunder och underleverantörer.  

Förvärvsrelaterade utgifter 
Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till ca 0,4 mkr och avser arvoden till legala rådgivare i samband med due diligence. Dessa utgifter 
har redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport över resultat och övrigt totalresultat. 

Avyttring av andelar i koncernbolag  
En vinst om 15,3 mkr har redovisats i moderbolaget vid avyttring av 30% av innehavet i Infrea Mark Holding. Vinsten har redovisat 
bland finansiella poster under Resultat från andelar i koncernbolag. Koncernmässigt resultat av avyttringen uppgår till 1,8 mkr och 
har påverkat balanserade vinstmedel i eget kapital.  

Tilläggsköpeskilling 
Förvärvsavtalet anger att köpeskillingen ska justerats avseende den del av bolagets rörelsekapital som inte bedöms nödvändig för 
den operativa verksamheten. Detta belopp har fastställts till knappt 10 Mkr vilken har skuldförts i koncernen. Det löper ingen ränta 
på skulden. Tilläggsköpeskillingen kommer regleras under första halvåret 2019 och har inte diskonterats.  

Återköp av 30% av aktierna i Infrea Mark Holding 
Förvärvsavtalet anger att Infrea AB förbinder sig att återköpa de utestående 30 procent av aktierna. Koncernen har skuldfört 
åtagandet som en övrig långfristig skuld (ej räntebärande). Skulden har beräknats i enlighet med förvärvsavtalet, baserat på 
förväntat EBIT vid tidpunkterna för återköpet. Skulden har inte diskonterats, men omvärderas löpande om underliggande 
uppskattningar skulle ändras. 
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 NOT 4 INTÄKTER OCH RÖRELSESEGMENT 
De nya principerna i IFRS 15 ”Intäkter från avtal med kunder” innebär främst att intäkten ska redovisas när kunden erhåller kontroll 
över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan och tjänsten. I enlighet med 
beskrivning i not 1 Väsentliga redovisningsprinciper har övergången till IFRS 15 inte haft någon effekt på koncernens intäkter från 
avtal med kunder.  

Fördelningen av intäkter från avtal med kunder på tidpunkt för intäktsredovisning sammanfattas nedan (då koncernen uppstod 
2017-12-31 finns inga rörelseintäkter för 2017). 

Belopp i Mkr  Mark & Anläggning     Vatten & Avlopp        Brandskydd             Totalt 
Tidpunkt för intäktsredovisning 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Tjänster som redovisas vid en 
given tidpunkt 109,1  -  201,6  -  80,0  -  390,7  -  
Varor som redovisas vid en given 
tidpunkt 4,0  -   -   -  7,0  -  11,0  -  
Varor och tjänster som redovisas 
över tid 79,3  -   -   -  209,3  -  288,6  -  
Summa Intäkter från avtal med 
kunder 192,4  -  201,6  -  296,3  -  690,3  -  
Övriga intäkter 0,8  -  4,8  -  0,9  -  6,6  -  
Summa externa intäkter  193,2  -  206,4  -  297,3  -  696,8  -  

 

Fördelningen av intäkter från avtal med kunder på kundgrupperna offentlig och privat sektor sammanfattas nedan. 

Nettoomsättning, Mkr 2018 2017 
Privat sektor 553,2  -  
Offentlig sektor 137,1  -  
Summa externa intäkter  690,3  -  

 

Rapportering från rörelsesegment 
Segmentsrapportering upprättas för koncernen utifrån affärsområden. Indelning i affärsområden speglar Infreas interna 
organisation och rapportstruktur. Segmentsrapporteringen är baserad på högste verkställande beslutsfattarens, dvs 
ledningsgruppens uppföljning av verksamheten. Det är på affärsområdesnivå som den högste verkställande beslutsfattaren 
rapporterar den finansiella utvecklingen för koncernen till styrelsen varför den interna och externa rapporteringen överensstämmer. 
Koncernens interna rapportstruktur är uppbyggt genom uppföljning av de resultatmått som framgår nedan. Koncernen består av 
följande rörelsesegment: 

- Mark & Anläggning 
- Vatten & Avlopp 
- Brandskydd 

Mark & Anläggning 
Verksamheten inom segmentet Mark & Anläggning utgörs av Asfaltsgruppen med säte i Linköping samt nyförvärvet Tälje Mark (se 
ytterligare information i not 3 Rörelseförvärv) med säte i Södertälje. Asfaltsgruppen är en ledande leverantör inom asfaltsmassa 
och anläggningstjänster inom sin region. Tälje Mark erbjuder ett flertal tjänster inom mark och anläggning såsom schaktning, 
sprängning och pålning ända fram till asfaltering samt finplanering av mark- och trädgårdsytor. Verksamheten är uppdelad i tre 
huvudsakliga tjänsteområden asfaltstillverkning, asfaltsbeläggningsarbeten och markarbeten. Läggning av asfalt är beroende av 
utomhustemperaturen varför verksamheten i huvudsak är koncentrerad till perioden andra till fjärde kvartalet under året.  

Affärsområdet utför uppdrag åt kommuner samt privata sektorn.  

Vatten & Avlopp 
Verksamheten inom segmentet Vatten & Avlopp (VA) utgörs av Cleanpipe med verksamhet i Västkustregionen och Cija Tank med 
verksamhet i Stockholmsregionen. Affärsområdet erbjuder service inom avlopp, vatten och avfall. Affärsområdet erbjuder tjänster 
såsom högtrycksspolning, TV-inspektion, relining, torr- och grävsug, avfallshantering, service av oljeavskiljare, slamtömning, 
dammbindning och vattenleveranser.  

Affärsområdet utför uppdrag åt kommuner samt privata sektorn.  

Brandskydd 
Verksamheten inom segmentet Brandskydd utförs inom BST-koncernen och omfattar sprinkler och brandskyddssystem och 
omfattar olika projekt och serviceuppdrag. Affärsområdet levererar tjänster som helhetslösningar inom brandskyddsinstallationer, 
såsom projektering, installation samt service och underhåll. Affärsområdet är marknadsledande inom sprinkerinstallation och 
sprinklerservice i Sverige och bedriver verksamhet i mellersta och södra Sverige. Segmentet erbjuder installations- och 
servicetjänster, konsultationer samt mobila sprinklerlösningar genom dotterbolaget Q-Fog.  

Affärsområdets kunder utgörs främst av svenska byggbolag, industrier och fastighetsägare. 

Centrala enheter, support och gruppgemensamma funktioner 
Supportfunktionen utgörs av moderbolaget och tillhandahåller administrativa tjänster till koncernen och till externa kunder. 
Supportfunktionen levererar huvudsakligen tjänster inom förvärv, kommunikation och redovisning. 
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Uppgifter per rörelsesegment: 

Belopp i Mkr Omsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 
Affärsområde, segment 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Mark & Anläggning 192,4  -  9,0  -  4,7%  -  
Vatten & Avlopp 201,6  -  -9,4  -  -4,6%  -  
Brandskydd 296,3  -  39,6  -  13,3%  -  
Koncerngemensamt -  -  -7,3  -   -   -  
Summa 690,3  -  31,9  -  4,6%  -  

 

NOT 5 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 
 

Belopp i Mkr, Koncernen 2018 2017 
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 2,7               -     
Övrigt 3,9               -     
  6,6            -     
     
Belopp i Mkr, Moderbolaget 2018 2017 
Övrigt 0,0               -     
  0,0               -     

 

NOT 6 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 
 

Belopp i Mkr, Koncernen 2018 2017 
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar -0,1               -     
  -0,1               -     

 

NOT 7 ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER  
      
Koncernen     
Belopp i Mkr 2018 2017 
Grant Thornton Sweden AB     
Revisionsuppdrag 0,6  -  
Övriga tjänster 0,1  -  
  0,7  -  
     
Belopp i Mkr 2018 2017 
KPMG     
Revisionsuppdrag 0,2  -  
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0,1  -  
  0,3  -  
     
Belopp i Mkr 2018 2017 
ADECO Revisorer och företagskonsulter     
Revisionsuppdrag 0,8  -  
  0,8  -  
Moderbolaget     
Belopp i Mkr 2018 2017 
Grant Thornton Sweden AB     
Revisionsuppdrag 0,4           0,1     
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget -  -  
Skatterådgivning 0,0  -  
Övriga tjänster 0,1  -  
  0,5 0,1 

 

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde  
som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.  
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NOT 8 FINANSIELLA INTÄKTER OCH FINANSIELLA KOSTNADER 
 

Belopp i Mkr, Koncernen 2018 2017 
Ränteintäkter på banktillgodohavanden              0,1                   -     
Omvärdering av kvarvarande innehav av tidigare långfristiga 
värdepappersinnehav i samband med apportemission - 45,8 

Valutakursförändringar, netto 0,0                -     
Finansiella intäkter 0,1                45,8     
      
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet 
anskaffningsvärde -3,4                -     

Andra finansiella kostnader 0,0                -     
Finansiella kostnader -3,4                -     
Finansnetto -3,3                45,8     
      
      
      
Belopp i Mkr, Moderbolaget 2018 2017 
Resultat från andelar i koncernföretag 15,3               -     
Resultat från övriga fordringar som är anläggningstillgångar - -0,2  
Summa finansiella intäkter           15,3     -0,2  
      
Räntekostnader, övriga -0,1               -     
Summa finansiella kostnader -0,1               -     
      
Summa finansiella intäkter och kostnader 15,2 -0,2  

 

NOT 9 SKATTER 
 Koncernen Moderbolaget 
Belopp i Mkr 2018 2017 2018 2017 
Aktuell skattekostnad         
Årets skattekostnad -11,3                  -                    -                       -     
Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0,0                  -                    -                       -     
 -11,3                  -                    -                       -     
Uppskjuten skatteintäkt          
Uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 3,2                  -                    -                       -     

Uppskjuten skatt till följd av förändringar av 
skattesatser  0,0                  -                    -                       -     

  3,1                  -                      -                     -     
Totalt redovisad skattekostnad -8,2                  -                      -                     -     
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          Koncernen     Koncernen   Moderbolaget 
 

Avstämning av effektiv skatt % 2018  % 2017  % 2018  % 2017 

Resultat före skatt   28,5 
                              

-     
                                

-       7,9   -5,6 

Skatt enligt gällande skattesats (22%) 22,0% 6,3 
                              

-     
                                

-     22,0% 1,7 -22% 
                         

-1,2     

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 1,1% 0,3 
                              

-     
                                

-     0,2% 0,0 0,5% 0,0 

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter   - 
                              

-     
                                

-     -42,3% -3,4 
                   

-     
                              

-     
Skatteeffekt av ökning av underskottsavdrag 
utan motsvarande aktivering av uppskjuten 
skatt  13,8% 3,9 

                              
-     

                                
-     26,6% 2,1 21,5% 1,2 

Skatteeffekt av utnyttjande av tidigare ej 
aktiverade underskottsavdrag  -0,8% -0,2 

                              
-     

                                
-     - - 

                   
-     

                              
-     

Uppskjuten skatt hänförlig till tidigare år -5,7% -1,6 
                              

-     
                                

-     - - 
                   

-     
                              

-     

Effekt av ändrade skattesatser   0,0 
                              

-     
                                

-     - - 
                   

-     
                              

-     

Schablonränta på periodiseringsfond   0,0 
                              

-     
                                

-     - - 
                   

-     
                              

-     

Skatteffekt av avdrag för emissionsutgifter -1,9% -0,5 
                              

-     
                                

-     -6,6% -0,5 
                   

-     
                              

-     

Redovisad skattekostnad 28,6% 8,2 
                            

-     
                                

-     0% 0,0  0% 0,0  
 

 

  

Moderbolaget 
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Uppskjuten skatteskuld 2018-12-31 

Koncernen, Belopp i Mkr 
Belopp vid årets 

ingång 

Redovisat i 
årets 

resultat 

Redovisat 
i eget 

kapital 
Förvärv och 
avyttringar 

Belopp vid årets 
utgång 

Immateriella anläggningstillgångar - - - - 0,0 
Materiella anläggningstillgångar 1,6 -1,8 - - -0,2 
Obeskattade reserver 8,7 -1,5 - - 7,2 
Övrigt 0,2 - -0,2 - - 
Uppskjuten skatteskuld 10,5 -3,2 -0,2 - 7,0 
             
            
Uppskjuten skattefordran 2018-12-31 

Koncernen, Belopp i Mkr 
Belopp vid årets 

ingång 

Redovisat i 
årets 

resultat 

Redovisat 
i eget 

kapital 
Förvärv och 
avyttringar 

Belopp vid årets 
utgång 

Immateriella anläggningstillgångar  -  - - - - 
Materiella anläggningstillgångar  -  - - - - 
Obeskattade reserver  -  - - - - 
Outnyttjade underskott från tidigare år 0,1 -0,1 - - - 
Uppskjuten skattefordran 0,1 -0,1 - - 0,0 
             
            
Uppskjuten skatteskuld 2017-12-31 

Koncernen, Belopp i Mkr 
Belopp vid 

periodens ingång 

Redovisat i 
årets 

resultat 

Redovisat 
i eget 

kapital 
Förvärv och 
avyttringar 

Belopp vid årets 
utgång 

Immateriella anläggningstillgångar - - - - - 
Materiella anläggningstillgångar - - -0,1 1,7 1,6 
Obeskattade reserver - - - 8,7 8,7 
Outnyttjade underskott från tidigare år - - - - - 
Övrigt  - - - 0,2 0,2 
Uppskjuten skatteskuld - - -0,1 10,6 10,5 
           

 

Uppskjuten skattefordran 2017-12-31 

Koncernen, Belopp i Mkr 
Belopp vid 

periodens ingång 

Redovisat i 
årets 

resultat 

Redovisat 
i eget 

kapital 
Förvärv och 
avyttringar 

Belopp vid årets 
utgång 

Immateriella anläggningstillgångar - - - - - 
Materiella anläggningstillgångar - - - - - 
Obeskattade reserver - - - - - 
Outnyttjade underskott från tidigare år - - - 0,1 0,1 
Uppskjuten skattefordran  -   -   -  0,1 0,1 
            
      
        2018-12-31 2017-12-31 
Uppskjuten skatteskuld, netto       7,0 10,4 

 

Skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över finansiell ställning: 

 Koncernen Moderbolaget 

Belopp i Mkr 2018 2017 2018 2017 

Skattemässiga underskott 36,0 18,7 21,6 12,0 
  36,0 18,7 21,6 12,0 

 

De skattemässiga underskottsavdragen förfaller inte enligt rådande skatteregler. Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för 
dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem inom de närmaste åren för avräkning mot framtida 
beskattningsbara vinster. 

Förändrad skattesats 
Fr o m 1 januari 2019 är skattesatsen i Sverige 21,4% för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. 
Skattesatsen sänks till 20,6 % för räkenskapsår som börjar 1 januari 2021 eller senare. Effekten av omräkning av den ändrade 
skattesatsen bedöms inte vara väsentlig och har därför inte särredovisats i tabellerna ovan.  

Skattetvister 
2017 förelåg en skattetvist avseende ett solidariskt betalningsansvar för annans skatt om 1,3 mkr som hänförs till en tidigare ägare 
av koncernbolaget Cleanpipe Sverige AB. Tvisten har under 2018 lösts utan någon negativ inverkan på koncernen.  
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NOT 10 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE 
 

Medelantalet anställda 2018 varav män, % 2017 varav män,% 
Moderbolaget         
Sverige 2 100% 2 100% 
Totalt moderbolaget 2 100%                      2     100% 
          
Dotterbolag         
Sverige 329 93%  -   -  
Totalt i dotterbolag 329 93%     
          
Koncernen totalt 331 93%     

 

  2018-12-31 2017-12-31 
Könsfördelning i företagsledningen Andel kvinnor, % Andel kvinnor, % 
Moderbolaget     
Styrelsen 0% 0% 
Övriga ledande befattningshavare 33% 0% 
Koncernen totalt     
Styrelsen 0% 0% 
Övriga ledande befattningshavare 20% 0% 

 

Kostnader för ersättningar till anställda:   
Belopp i Mkr, Koncernen 2018 2017 
Löner och ersättningar m.m. 154,0                            -     
Aktierelaterade ersättningar -                            -     
Pensionskostnader, avgiftsbaserade planer 11,4                            -     
Sociala avgifter 52,8                            -     
  218,2                            -     

 

Löner och andra ersättningar fördelade mellan ledande befattningshavare och övriga anställda samt sociala kostnader i 
moderbolaget: 
 2018 2017 

Belopp i Mkr, Moderbolaget 

Ledande 
befattnings-

havare  
Övriga 

anställda Summa 

Ledande 
befattnings-

havare  
Övriga 

anställda Summa 
Löner och andra 
ersättningar 3,3 - 3,3 2,3 - 2,3 
(varav tantiem o.d.) 0,3     - - - 
Moderbolaget totalt 3,3 - 3,3 2,3 - 2,3 
           
Sociala kostnader     2,0     0,9 
varav pensionskostnader     0,6     - 
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Löner och andra ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare, 2018: 

Belopp i Mkr 
Ersättning 

/Lön 
Styrelse-

arvode 
Rörlig 

ersättning 
Pensions-

kostnad 

Aktie 
relaterad 

ersättning Summa 

Pensions-
förplik-

telser 
Urban Strurk (styrelsens ordförande) - 0,2 - - - 0,2 - 
Pontus Lindwall (ledamot) - 0,1 - - - 0,1 - 
Erik Lindeblad (ledamot) - 0,1 - - - 0,1 - 
Daniel Johansson (ledamot) - 0,1 - - - 0,1 - 
Verkställande direktör (Tony Andersson) 1,8 - 0,3 0,3 - 2,4 - 
Andra ledande befattningshavare och övriga 
personer i koncernledningen  
(5 personer) 5,1 - - 1,1 - 6,2 - 
Summa 6,9 0,5 0,3 1,4 - 9,1 - 
Varav redovisat i moderbolaget 3,0 0,5 0,3 0,6  4,4  

 

Löner och andra ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare, 2017: 

Belopp i Mkr 
Ersättning 

/Lön 
Styrelse-

arvode 
Rörlig 

ersättning 
Pensions-

kostnad 

Aktie 
relaterad 

ersättning Summa 

Pensions-
förplikt-

elser 
Urban Strurk  (styrelsens ordförande) - - - - -  - 
Pontus Lindwall (ledamot) - - - - -  - 
Erik Lindeblad (ledamot) - - - - -  - 
Daniel Johansson (ledamot) - - - - -  - 
Verkställande direktör (Tony Andersson)* 0,3 - - 0,1 - 0,4 - 
Andra ledande befattningshavare och övriga 
personer i koncernledningen (3 personer)** 0,9 - - 0,0 - 0,9 - 
Summa 1,2 - - 0,1 - 1,3 - 
Varav redovisat i moderbolaget 1,2   0,1  1,3  

 

*Tony Andersson tillträdde som VD 1 november 2017. 

**Under 2017 utförde Urban Sturk och Daniel Johansson uppgifter som ledande befattningshavare utöver sitt styrelseuppdrag varför deras ersättning ingår bland 
ersättningar till ledande befattningshavare. 

 
Ledande befattningshavare består av styrelse och verkställande direktören i moderföretaget. Övriga ledande befattningshavare i 
koncernens utgörs av koncernens CFO och koncernredovisningschef samt segments/affärsområdeschefer. Till styrelsens 
ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans beslut.  

Ersättningar till verkställande direktören 
Till verkställande direktören i moderbolaget utgick det 2018 ersättning med 2,1 (0,3) Mkr och pension med 0,3 (0,1) Mkr. Av 
ersättningen utgjordes 0,3 Mkr (-) rörlig ersättning i form av bonus som beslutas av styrelsen. På bonusen görs ingen avsättning för 
pension. VD erhåller inte någon aktierelaterad ersättning.  

Pensionsvillkor  
Det finns inte någon avtalad pensionsålder. Verkställande direktören har premiebestämd pension som säkras genom inbetalning till 
försäkringsbolag.  

Villkor för avgångsvederlag 
Den ömsesidiga uppsägningstiden är sex månader. Det finns inget avtal avseende avgångsvederlag för verkställande direktören. 

Andra ledande befattningshavare 
Pensionsvillkor 
De ledande befattningshavarna i koncernen har premiebestämd pension som säkras genom inbetalning till försäkringsbolag. 

Villkor för avgångsvederlag 
Ingen av de ledande befattningshavarna har något avgångsvederlag. Uppsägningstiden för befattningshavarna är ömsesidigt tre-
sex månader, i något fall nio månader vid uppsägning från bolagets sida. 
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NOT 11 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 

  
Internt utvecklade 

immateriella tillgångar 
Förvärvade immateriella 

tillgångar 
Förvärvade 

immateriella tillgångar   

Koncernen, Belopp i Mkr Utvecklingsutgifter 
Övriga immateriella 

tillgångar -IT, program etc. Goodwill Totalt 
Ackumulerade anskaffningsvärden       
Vid periodens början - - - - 
Rörelseförvärv 2,8 2,6 356,7 362,0 
Utgående balans 2017-12-31 2,8 2,6  356,7 362,0 
          
Ingående balans 2018-01-01 2,8 2,6 356,7 362,0  
Rörelseförvärv - - 44,8 44,8 
Internt utvecklade tillgångar 0,8 - - 0,8 
Övriga investeringar - 0,5 - 0,5 
Avyttringar och utrangeringar - -0,3 - -0,3 
Utgående balans 2018-12-31 3,5 2,8 401,5 407,9 
          
 
Ackumulerade avskrivningar         

Vid periodens början                                   -                                          -                                            -     
            

-     
Rörelseförvärv -0,5 -0,4                                        -     -1,0 
Utgående balans 2017-12-31 -0,5 -0,4                                        -     -1,0 
          
Ingående balans 2018-01-01 -0,5 -0,4                                        -     -1,0 
Årets avskrivningar -0,7 -0,2 - -0,8 
Avyttringar och utrangeringar - 0,1   0,1 
Utgående balans 2018-12-31 -1,2 -0,5                                        -     -1,7 
          
Redovisade värden         

Vid periodens början - -  - 
              

-     
Per 2017-12-31 2,2 2,1 356,7 360,9 
Per 2018-01-01 2,2 2,1 356,7 360,9 
Per 2018-12-31 2,4 2,3 401,5 406,3 

 

I balanserade utvecklingsutgifter ingår utvecklingsutgifter för IT-miljö samt produktutvecklingsarbete. Alla immateriella tillgångar, 
utom goodwill, skrivs av. Nyttjandeperioden för balanserade utvecklingsutgifter samt övriga externt förvärvade immateriella 
anläggningstillgångar uppgår till 5 år.  

Det redovisade värdet av goodwill vid utgången av 2018 respektive 2017 för kassagenererade segment, affärsområden framgår 
nedan. 

   Koncernen 
Goodwill fördelat per segment 2018-12-31 2017-12-31 
Mark & Anläggning 134,8 90,0 
Vatten & Avlopp 57,8 57,8 
Brandskydd 208,8 208,8 
Totalt 401,5 356,7 

 

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod 
Vid bedömningen om det finns ett nedskrivningsbehov görs antaganden om framtida kassaflöden, diskonteringsränta, tillväxt och 
lönsamhet för den kassa-genererande enheten till vilken goodwillen hänförts. Goodwill som har en obestämd nyttjandeperiod 
nedskrivningsprövas minst årligen eller då det finns en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. Prövningen utförs på den 
lägsta kassagenererande enhetsnivå eller grupper av kassagenererande enheter på vilken dessa tillgångar kontrolleras för intern 
styrning. Under 2018 har koncernen valt att dela in bolagen i ett antal kassagenererande enheter baserat på verksamhet och prövat 
goodwill på dessa. Följande bolag ingår i respektive kassagenererande segment, affärsområden: 

  

Affärsområde   Bolag 

Vatten & Avlopp   Induserv AB med koncernbolag 

Mark & Anläggning  Btumen Holding AB med koncernbolag 

   Infra Mark Holding AB med koncernbolag 

Brandskydd   Flme Holding AB med koncernbolag  
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Återvinningsvärdet är det högsta av uppskattat verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärdet. För att uppskatta 
nyttjandevärdet används diskonterad kassaflödesmodell. Uppskattningar innehåller en viktig källa till osäkerhet då de 
uppskattningar och antaganden som används i den diskonterade kassaflödesmodellen är förenade med osäkerhet om framtida 
händelser och marknadsförhållanden och därför kan verkligt utfall avvika väsentligt. Uppskattningarna och antaganden har dock 
granskats av ledningen och överensstämmer med interna prognoser och framtidsutsikter för verksamheten. Återvinningsvärdet för 
de kassagenererande enheterna har beräknats enligt kassaflödesmodellen. Den diskonterade kassaflödemodellen innefattar 
prognostisering av framtida kassaflöden från rörelsen som inkluderar uppskattningar av intäktsvolymer, inköpskostnader och behov 
av rörelsekapital. Flera antaganden görs, av vilka de mest väsentliga är tillväxttakten för intäkter samt diskonteringsräntan. 
Prognoserna av framtida kassaflöden baseras på företagsledningens tillväxtprognos för de kommande fem åren 
(Prognosperioden), för att därefter beräkna ett slutvärde som inkluderar en tillväxtfaktor om 2,0 % som motsvarar förväntad inflation. 
Prognoser av framtida kassaflöden från rörelsen är justerad till nuvärde med en diskonteringsränta efter skatt (WACC, Weighted 
Average Cost of Capital). De diskonteringsräntor som används återspeglar den marknadsränta, risk och skattesats som gäller för 
branschen och aktuell marknad. WACC efter skatt för respektive kassagenererande enhet framgår av nedanstående tabell. 

Den bedömda tillväxttakten under 5-årsperioden för: 

- Vatten & Avlopp beräknas uppgå till  3 - 4 % och diskonteringsräntan 10,0%. 
- Mark & Anläggning beräknas uppgå till 3 % och diskonteringsräntan 11,6 %. 
- Brandskydd beräknas uppgå till 11% för år 2020 för att sjunka till 5% respektive 2 % och diskonteringsräntan 11,9%. 

 
Nedskrivningsprövningarna har inte medfört några nedskrivningar under 2018. En känslighetsanalys har gjorts för att bedöma om 
någon rimlig och möjlig ogynnsam förändring i antaganden skulle kunna leda till nedskrivningsbehov. Analysen fokuserade på en 
höjning av diskonteringsräntan med 1 procentenheter och en minskad tillväxttakt efter prognosperioden med 1 procentenhet. 
Analysen visade inte på något nedskrivningsbehov. Infrea har inte några immateriella tillgångar med obegränsade nyttjandeperioder 
annat än goodwill. 
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NOT 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 

Koncernen, Belopp i Mkr 
Nedlagda utgifter på 

annans fastighet 

Maskiner, inventarier och andra 
tekniska anläggningar och 

installationer Totalt 
Anskaffningsvärde       
Vid periodens början                                 -                                                    -                        -     
Rörelseförvärv 5,6 239,2             244,8     
Utgående balans 2017-12-31                             5,6                                            239,2                 244,8     
        
Ingående balans 2018-01-01                             5,6     239,2             244,8     
Rörelseförvärv - 0,2                 0,2     
Övriga förvärv 0,8 22,6               23,4     
Avyttringar och utrangeringar - -29,8 -29,8 
Utgående balans 2018-12-31                             6,4     232,1             238,5     
        
Avskrivningar       
Vid periodens början                                 -                                                    -                        -     
Rörelseförvärv -2,2 -143,7 -145,9 
Utgående balans 2017-12-31 -2,2 -143,7 -145,9 
Ingående balans 2018-01-01 -2,2 -143,7 -145,9 
Årets avskrivningar -0,4 -24,2 -24,6 
Avyttringar och utrangeringar - 28,9 28,9 
Utgående balans 2018-12-31 -2,6 -139,0 -141,6 
        
Nedskrivningar       
Vid periodens början                                 -                                                    -                        -     
Utgående balans 2017-12-31                                 -                                                    -                        -     
        
Ingående balans 2018-01-01                                 -                                                    -                        -     
Årets nedskrivningar                                 -     -0,2 -0,2 
Utgående balans 2018-12-31                                 -     -0,2 -0,2 
        
Redovisade värden       
Vid periodens början                                 -                                                    -                        -     
Per 2017-12-31 3,4 95,5 98,9 
        
Per 2018-01-01 3,4 95,5 98,9 
Per 2018-12-31 3,8 92,8 96,6 

 

I anskaffningsvärdet ingår ingen aktiverad ränta.  

Materiella anläggningstillgångar med begräsningar i äganderätt förekommer i verksamheten, se upplysningar i not 25 ställda 
säkerheter.  

Koncernen leasar ett antal fordon och tillhörande utrustning enligt icke uppsägningsbara leasingavtal. Leasingperioderna är 2-9 år, 
se vidare not 13 om Finansiell leasing. Det finns avtalsenliga åtaganden att förvärva delar av de leasade objekten vid 
leasingperiodens slut, eller att förlänga leasingperioden, se vidare under not 13.  

 

Moderbolaget, Belopp i Mkr 
Inventarier, verktyg 

och installationer 
Anskaffningsvärde   
Utgående balans 2017-12-31   -     
Ingående balans 2018-01-01   -     
Övriga förvärv 0,1 
Utgående balans 2018-12-31   0,1     
    
Avskrivningar   
Utgående balans 2017-12-31  -  
Ingående balans 2018-01-01  -  
Årets avskrivningar 0,0 
Utgående balans 2018-12-31 0,0 
    
Redovisade värden   
Per 2017-01-01  -  
Per 2017-12-31  -  
    
Per 2018-01-01  -  
Per 2018-12-31                             0,0     

 



Noter

Årsredovisning Infrea 2018 53
 

NOT 13 FINANSIELL LEASING 
 
Koncernen, Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 
Ingående anskaffningsvärden 38,8 - 
Rörelseförvärv - 38,8 
Övriga förvärv 11,7 - 
Avyttringar och utrangeringar -15,9 - 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34,6   38,8 
     
Ingående ackumulerade avskrivningar -22,6  -  
Rörelseförvärv - -22,6 
Årets avskrivningar -5,6 - 
Avyttringar och utrangeringar 17,5 - 
Utgående ackumulerade avskrivningar -10,7 -22,6 
Utgående redovisat värde 23,9 16,2 

 

På balansdagen hade bolaget utestående åtaganden i form av minimileaseavgifter under icke uppsägningsbara finansiella 
leasingavtal med förfallotidpunkter enligt nedan. 

 
 2018-12-31 2017-12-31 
Koncernen, Belopp i Mkr Nominellt Nominellt 
Inom ett år 6,6   3,9     
Mellan 1 och 5 år 10,1 7,7 
Senare än 5 år - - 
Summa 16,7 11,6 

 

Finansiella leasingobjekt utgörs av fordon och tillhörande utrustning. En del av dessa är till viss del specialanpassade till 
verksamheten.  

Leasingperioden för fordon varar mellan två och nio år. Resterande tid för leasingavtal på fordonen är noll till fem år.  

Vissa leasingavtal innebär krav på förlängning eller att köpa ut leasingobjekten vid leasingperiodens slut till ett i förväg fastställt 
restvärde.  

Leasingobjekten inkluderas i balansräkningen under maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar och installationer, se not 
12. 
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NOT 14 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR OCH ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR 
 
Belopp i Mkr Koncernen Moderbolaget 
Långfristiga fordringar som är anläggningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Hyresdeposition 0,3 0,3 0,2 0,2 
Övrigt 0,0 0,4 - - 
  0,3 0,6 0,2 0,2 
         
Övriga kortfristiga fordringar som är 
omsättningstillgångar 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Övrigt 6,6 5,2 0,3 0,1 
  6,6 5,2 0,3 0,1 

 

NOT 15 VARULAGER 
 
Koncernen, Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 
Råvaror och förnödenheter 2,6 2,5 
  2,6 2,5 

 

Varulagret utgörs av komponenter samt en mindre del avser förbrukningslager. Förväntad återvinningstid för varulagret är mindre 
än ett år.  

Uppgifter om ställda panter lämnas i not 24. Varulager ingår i den egendom som omfattas av företagsinteckning.  

NOT 16 KUNDFORDRINGAR 
  Koncernen 
Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 
Redovisat värde på fordringar som har överförts till 
banken 18,8 14,8 
  18,8 14,8 

 

  Koncernen Moderbolaget 
Kundfordringar, Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Redovisat värde          141,5              104,3     -              0,0     
Nedskrivningar -0,7 -0,8 -                 -     
Anskaffningsvärde 140,8 103,5 -              0,0     

 

  Koncernen Moderbolaget 
Förändring nedskrivna kundfordringar, Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Belopp vid periodens ingång -0,8 - -                 -     
Företagsförvärv - -0,8 -                 -     
Årets nedskrivning/reversering av nedskrivning 0,0 - -                 -     
Återföring av outnyttjade belopp 0,1 -  -  - 
Reglerade nedskrivningar - - -                 -     
Totalt -0,7 -0,8 -                 -     

 

  Koncernen Moderbolaget 
Åldersanalys kundfordringar, Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Ej förfallna kundfordringar          113,0                79,2     -                 -     
Förfallna 30 dagar            20,3                20,4     -                 -     
Förfallna 31-60 dagar              2,9                  2,3     -                 -     
Förfallna 61-90 dagar              2,8     1,3 -                 -     
Förfallna > 90 dagar              2,5     1,1 -                 -     
Reserv för osäkra kundfordringar -0,7 -0,8 -                 -     
Totalt 140,8 103,5 -                 -     

 

Kostnad för kundförluster uppgår till 0,1 (-) Mkr i koncernen. Förlusten har uppstått i samband med konkurs. Företaget har överfört 
kundfordringar till bank i form av ett factoringupplägg och erhållit likvida medel. Kundfordringarna har inte bokats bort från rapport 
över finansiell ställning eftersom företaget behåller samtliga risker och fördelar, vilket i huvudsak utgörs av kreditrisken. Beloppet 
som erhållits från banken ingår bland räntebärande skulder, se not 19. 
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NOT 17 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
 

                             Koncernen                  Moderbolaget 
Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Förutbetald hyra 1,8 1,5 0,1 0,1 
Förutbetalda försäkringspremier 1,1 0,8 -                  -     
Förutbetalda leasingkostnader 0,6 1,5 -                  -     
Övriga förutbetalda kostnader 4,1 2,6 -                  -     
Övriga upplupna intäkter 3,7 1,8 -                  -     
  11,3 8,1 0,1 0,1 

 

NOT 18 LIKVIDA MEDEL 
 Koncernen Moderbolaget 
Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:         
Kassa och banktillgodohavanden 60,9 41,6 5,2 1,1 
          
Summa enligt balansräkningen 60,9 41,6 5,2 1,1 
Summa enligt rapport över kassaflöden 60,9 41,6 5,2 1,1 

 

NOT 19 RÄNTEBÄRANDE SKULDER 
 
Koncernen, Belopp i Mkr     

Långfristiga skulder 2018 2017 
Skulder till närstående 15,0 - 
Skulder till kreditinstitut 53,9 68,8 
Finansiell leasing 17,3 13,5 
  86,2 82,4 
     
Kortfristiga skulder 2018 2017 
Checkräkningskredit 3,6 21,8 
Skulder till kreditinstitut 46,6 33,3 
Övriga räntebärande skulder 14,0 - 
Finansiell leasing 7,7 3,3 
  72,0 58,3 
     
Checkräkningskredit 2018 2017 
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  39,8 39,8 
Outnyttjad del 36,2 18,0 
Utnyttjat kreditbelopp 3,6 21,8 

 

Koncernen, Belopp i Mkr 
        

Återbetalningstider         

Per 31 december 2018 
Mindre än  

1 år 
Mellan  

1 och 2 år 
Mellan  

2 och 5 år 
Mer  

än 5 år 
Skulder till kreditinstitut 50,2 37,4 16,4 0,1 
Skulder till närstående  15,0     
Övriga räntebärande skulder 14,0      
Finansiell leasing 7,7 8,8 8,5   
Totalt 72,0 61,2 24,9 0,1 

 

Koncernen, Belopp i Mkr 
        

Återbetalningstider         

Per 31 december 2017 
Mindre  
än 1 år 

Mellan  
1 och 2 år 

Mellan  
2 och 5 år 

Mer  
än 5 år 

Skulder till kreditinstitut 55,1 17,0 51,7 0,1 
Finansiell leasing 3,3 6,3 7,4  
Totalt 58,3 23,3 59,0 0,1 
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I jämförelse med den bokslutskommuniké som släpptes 20 februari 2019 har en omklassificering skett från övriga långfristiga 
skulder till långfristiga räntebärande skulder om 15 mkr. Det har vidare skett en omklassificering från långfristiga räntebärande 
skulder till kortfristiga räntebärande skulder om 28 mkr.   

Säkerhet för banklån och lån hos andra finansiella institut är utställda med ett belopp om 332,6 (327,2) Mkr (se även not 25). 

NOT 20 ÖVRIGA SKULDER 
 
Koncernen, Belopp i Mkr 
  

      
Övriga långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31   
Skuldfört åtagande avseende förvärv* 23,2                -       
  23,2                -       
       
*Avser nominella ej diskonterade belopp av beräknad skuld baserat på prognos.  

        
Övriga kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31   
Skulder för tilläggsköpeskilling till närstående          10,0     15,0   
Övrigt 20,1 15,5   
  30,1 30,5   

 

Moderbolaget, Belopp i Mkr 
   
Övriga kortfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31 
Övrigt 0,8 0,5 
             0,8                 0,5     
     
Skulder som förfaller till betalning senare än 
fem år efter balansdagen -                -     
      

 

NOT 21 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER  
 
 Koncernen Moderbolaget 
Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Upplupna löner och sociala avgifter 33,3 30,4 0,4 0,1 
Övriga poster 6,2 4,5 0,4              0,9     
  39,4 34,8 0,8 1,0 

 

NOT 22 FINANSIELL RISKHANTERING OCH FINANSIELLA INSTRUMENT 
Infrea är i sin verksamhet exponerad för olika finansiella risker. En mycket liten del av koncernens verksamhet sker i utländsk valuta 
varför valutarisken är försumbar. Därutöver har Infrea exponering i form av lånefinansieringar som har rörliga räntekostnader samt 
olika durationsrisker på finansieringen. Vidare har koncernen kreditrisker avseende kundfordringar och likviditetsrisker avseende 
lånefinansieringen. Infrea arbetar löpande med att minska potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.  

Valutarisker 
Exponeringen för valutarisk beror huvudsakligen på betalningsflöden i utländsk valuta samt omräkning av balansposter i utländsk 
valuta. En mycket liten del av koncernens verksamhet sker i utländsk valuta varför valutarisken är försumbar. Koncernen använder 
sig inte att av några säkringsinstrument. Koncernen har heller ingen del av sin lånefinansiering i utländsk valuta.  

Ränterisker 
 Koncernen är exponerad för ränterisk. Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av 
ändrade marknadsrisker, i huvudsak genom koncernens lånefinansiering. En stor del av dessa lån löper med rörlig ränta eller ränta 
som är bundna i tre månader. Under 2018 har koncernen tagit upp ett nytt lån i samband med förvärvsfinansieringen av Tälje Mark 
som löper med bunden ränta i ett år. Infrea använder inga säkringsinstrument avseende ränterisken. Koncernen har analyserat dess 
känslighet mot ränteförändringar. Genomförd analys visar att effekten på resultatet av en ränteökning med 1 procentenhet ger 
följande effekter: 

    2018-12-31 2017-12-31 

Resultateffekt på framtida finansiella kostnader +/- 1 %         1,8 Mkr        1,4 Mkr 
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Likviditets- och finansieringsrisk 
Koncernen är också exponerad för likviditets- och finansieringsrisk. Med likviditets- och finansieringsrisk avses koncernens förmåga 
att kunna möta betalningsåtaganden genom att ha tillräcklig likviditet eller kunna erhålla extern finansiering till rimliga villkor. För att 
reducera risken och säkerställa betalningsberedskap för koncernens betalningsåtaganden sker ett fortlöpande arbete med att 
övervaka likviditeten och koncernen arbetar med dessa frågor och använder bland annat factoring för att förstärka likviditeten. 
Vidare beräknas likviditetsbehovet i likviditetsprognoser och följs upp löpande. Koncernens likviditetsreserv varierar under året och 
påverkas av bland annat förvärv. Vidare påverkas likviditetssituation negativt av att flera av bolagen är delägda.   

Löptidsfördelning av kontraktsenliga betalningsåtaganden relaterade till koncernens finansiella skulder presenteras i tabellerna 
nedan.  

Koncernen, Belopp i Mkr 

Återbetalningstider         
Per 31 december 2018 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år 
Skulder till kreditinstitut 50,2 37,4 16,4 0,1 
Skulder till närstående  15,0     
Övriga räntebärande skulder 14,0      
Finansiell leasing 7,7 8,8 8,5   
Totalt 72,0 61,2 24,9 0,1 

 

Koncernen, Belopp i Mkr 

Återbetalningstider         
Per 31 december 2017 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år 
Skulder till kreditinstitut 55,1 17,0 51,7 0,1 
Finansiell leasing 3,3 6,3 7,4  
Totalt 58,3 23,3 59,0 0,1 

 
Koncernens har följande outnyttjade kreditfaciliteter: 

 
Checkräkningskredit 2018 2017 
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till  39,8 39,8 
Outnyttjad del 36,2 18,0 
Utnyttjat kreditbelopp 3,6 21,8 

 

Kredit- och motpartsrisk 
Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar koncernen en förlust genom att inte fullfölja sina avtalsenliga 
förpliktelser. Koncernens exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till kundfordringar. Då ca 20 procent av koncernens 
kunder är offentliga bedöms kreditrisken på dessa som mycket låg. För att begränsa koncernens kreditrisk görs en kreditbedömning 
av nya kund. Befintliga kunders finansiella situation följs också löpande upp för att identifiera varningssignaler. För koncernens 
kreditförluster, se not 16. Historiskt sett har dotterkoncernerna haft små och få kreditförluster.  

Kreditrisk uppkommer också när koncernens överskottslikviditet placeras i olika typer av finansiella instrument. Överskottslikviditet 
placeras på räntebärande konton i svenska banker eller i räntebärande värdepapper.  

Kundfordringarna är spridda på ett stort antal kunder och ingen kund står för en väsentlig del av de totala kundfordringarna. 
Kundfordringarna är inte heller koncentrerade till ett specifikt geografiskt område. Koncernen bedömer därmed att 
koncentrationsriskerna är begränsade. Koncernens maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av bokförda värden på 
samtliga finansiella tillgångar och framgår av tabellen nedan.  

 

  2018-12-31 2017-12-31 
Kundfordringar 140,8 103,5 
Övriga fordringar 6,6 5,2 
Likvida medel 60,9 41,6 
Summa 208,3 150,2 

 

Kapitalrisk 
Koncernen eftersträvar en konsolideringsgrad som möjliggör för koncernen att bedriva verksamheten enligt koncernens affärsplan. 
Kapitalstrukturen reflekterar de relativt låga operationella riskerna som finns i koncernen. Skuldsättningsgraden ger möjlighet att 
generera en god avkastning till aktieägarna samtidigt som det egna kapitalet är tillräckligt för att trygga koncernens långsiktiga 
förmåga att fortsätta sin verksamhet. Likvida medel som inte bedöms kunna investeras i enlighet med bolagets mål och 
investeringsstrategi kan delas ut till ägarna inom ramen för Infreas utdelningsmål. 
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  2018-12-31 2017-12-31 
Soliditet, % 53 58 
Skuldsättningsgrad 0,4 0,4 

 
Soliditet avser andel eget kapital i förhållande till balansomslutningen och skuldsättningsgrad avser andel räntebärande skulder i 
förhållande till eget kapital i koncernen. 

Kategorisering av finansiella instrument 
Redovisat och verkligt värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat per värderingskategori framgår av tabellen 
nedan.  

  Redovisat värde   Verkligt värde   

Koncernen 2018,  
Belopp i Mkr 

Obligatoriskt 
värderade till 

verkligt värde via 
resultatet 

Verkligt värde via 
övrigt 

totalresultat- 
skuldinstrument 

Finansiella 
tillgångar 

värderade till 
upplupet 

anskaffnings-
värde 

Övriga 
skulder Total Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 

Finansiella tillgångar som inte 
redovisas till verkligt värde                   
Övriga finansiella tillgångar - - -   - - - - - 
Långfristiga fordringar - - 0,3   0,3 - - - - 
Kundfordringar - - 140,8   140,8 - - - - 
Avtalstillgångar - - 20,5   20,5 - - - - 
Övriga fordringar - - 11,3   11,3 - - - - 
Likvida medel - - 60,9   60,9 - - - - 
  - - 233,8   233,8 - - - - 
Finansiella skulder värderade till 
verkligt värde                   
Övriga långfristiga skulder* - 23,2 - - 23,2 - - 23,2 23,2 
Tilläggsköpeskilling** 25,0 - - - 25,0 - - 25,0 25,0 
  25,0 23,2 - - 48,2 - - 48,2 48,2 
Finansiella skulder som inte 
redovisas till verkligt värde                   
Långfristiga räntebärande skulder - - - 53,9 53,9 - - - - 
Kortfristiga räntebärande skulder - - - 64,3 64,3 - - - - 
Övriga kortfristiga skulder - - - 6,0 6,0 - - - - 
Finansiell leasing - - - 25,0 25,0 - - - - 
Avtalsskulder - - - 15,2 15,2 - - - - 
Leverantörsskulder - - - 63,6 63,6 - - - - 
  - - - 228,0 228,0 - - - - 

 

* Avser nominella ej diskonterade belopp av beräknad skuld för åtagande att återköpa resterande aktier i Infrea Mark Holding, se not 3. Skulden är baserad på 
prognos. 

** Avser nominella ej diskonterade belopp då beloppen är fastställda. 
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  Redovisat värde            Verkligt värde   

Koncernen 2017, Belopp i Mkr 

Låne- och 
kund-

fordringar 

Värderade till 
verkligt värde 
via resultatet 

Övriga 
skulder Total 

Nivå 
1 

Nivå 
2 

Nivå 
3 Totalt 

Finansiella tillgångar som inte redovisas 
till verkligt värde                 
Långfristiga fordringar 0,3 0,3 - 0,6 - - - - 
Kundfordringar 103,5 - - 103,5 - - - - 
Övriga fordringar 8,0 - - 8,0 - - - - 
Likvida medel 41,6 - - 41,6 - - - - 
  153,4 0,3 - 153,7 - - - - 
Finansiella skulder värderade till verkligt 
värde                 
Tilläggsköpeskilling** - 15,0 - 15,0 - - 15,0 15,0 
  - 15,0 - 15,0 - - 15,0 15,0 
Finansiella skulder som inte redovisas 
till verkligt värde                 
Långfristiga räntebärande skulder - - 68,9 68,9 - - - - 
Kortfristiga räntebärande skulder - - 55,0 55,0 - - - - 
Finansiell leasing - - 16,8 16,8 - - - - 
Leverantörsskulder - - 51,4 51,4 - - - - 
Avtalsskulder - - 1,5 1,5         
Övriga skulder - - 4,5 4,5 - - - - 
  - - 198,1 198,1 - - - - 
 
** Avser nominella ej diskonterade belopp då beloppen är fastställda. 

 
  Redovisat värde   Verkligt värde   

Moderbolaget 2018, Belopp i Mkr 
Finansiella tillgångar värderade 
till upplupet anskaffningsvärde 

Övriga 
skulder Total 

Nivå 
1 

Nivå 
2 

Nivå 
3 Totalt 

Finansiella tillgångar som inte redovisas 
till verkligt värde               
Fordringar på koncernföretag 31,2 - 31,2 - - - - 
Långfristiga fordringar 0,2 - 0,2 - - - - 
Kundfordringar - - - - - - - 
Övriga fordringar 0,1 - 0,1 - - - - 
Likvida medel 5,2 - 5,2 - - - - 
  36,6 - 36,6 - - - - 
                
Finansiella skulder som inte redovisas 
till verkligt värde               
Kortfristiga räntebärande skulder - 14,0 14,0 - - - - 
Leverantörsskulder - 0,4 0,4 - - - - 
Övriga skulder - 0,4 0,4 - - - - 
  - 14,8 14,8 - - - - 
                
        
                
  Redovisat värde   Verkligt värde   

Moderbolaget 2017, Belopp i Mkr Låne- och kundfordringar 
Övriga 

skulder Total 
Nivå 

1 
Nivå 

2 
Nivå 

3 Totalt 
Finansiella tillgångar som inte redovisas 
till verkligt värde               
Fordringar på koncernföretag 0,0 - 0,0 - - - - 
Långfristiga fordringar 0,2 - 0,2 - - - - 
Kundfordringar                                           -       - - - - - - 
Övriga fordringar 0,1 - 0,1 - - - - 
Likvida medel 1,1 - 1,1 - - - - 
  1,4 - 1,4 - - - - 
Finansiella skulder som inte redovisas 
till verkligt värde               
Leverantörsskulder - 0,8 0,8 - - - - 
Övriga skulder - 0,9 0,9 - - - - 
  - 1,7 1,7 - - - - 

 

 



Noter

60 Årsredovisning Infrea 2018
 

NOT 23 OPERATIONELL LEASING 

Leasingavtal där företaget är leasetagare 
Per balansdagen hade koncernen och moderbolaget utestående åtaganden i form av leasingavgifter under icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal, med förfallotidpunkter enligt nedan: 

 Koncernen Moderbolaget 
Belopp i Mkr 2018 2017 2018 2017 
Årets kostnadsförda leasingavgifter 17,9 - 0,6 0,6 
Framtida avtalade leasingavgifter         
Inom ett år 15,7 13,9 0,3 0,6 
Mellan ett år och fem år 45,1 40,3 0,5 - 
Längre än fem år 12,4 20,6 - - 
  73,2 74,7 0,9 0,6 

 

Koncernen har inga väsentliga leasingobjekt som vidareuthyrs.  

De operationella leasingavtalen avser hyra av lokaler samt fordon. Leasingperioden för lokaler varar mellan ett och tio år, majoriteten 
av leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som motsvarar marknadsmässig avgift. Indexklausuler 
förekommer i avtalen. Inga avtal innebär krav på förlängning.  

Leasingperioden för fordon varar mellan två och nio år. Inga avtal innebär krav på förlängning. Leasingbetalningarna omförhandlas 
innan leasingperiodens slut. Leasingbetalningarna omförhandlas för att reflektera marknadshyrorna. När leasingavtalen upphör har 
koncernen optioner att köpa utrustning till ett fastställt restvärde eller till att förlänga avtalen.  

 

NOT 24 AVTALSTILLGÅNGAR OCH AVTALSSKULDER 

Avtalstillgångar 
 

Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 
Fordringar på beställaren (upparbetad men ej fakturerad intäkt) 20,5 18,4 
  20,5 18,4 
      Varav entreprenaduppdrag    
Ackumulerade uppdragsutgifter och redovisad vinst  
(efter avdrag för redovisad förlust) 189,5 163,8 
Delfakturerat* -171,9 -149,5 
Fordringar på beställare 17,6 14,3 

 

*Det förekommer inte innehållna belopp som har delfakturerats enligt fastställd plan och som beställaren innehåller enligt  
kontraktsvillkoren tills samtliga i kontraktet angivna villkor har uppfyllts varken för 2018 eller för 2017. 

Avtalsskulder 
 
Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 
Skuld till beställaren (fakturerad, men ej upparbetad intäkt) 15,2 1,5 
 15,2 1,5 
      Varav entreprenaduppdrag     
Delfakturerat* 88,3 69,9 
Ackumulerade uppdragsutgifter och redovisad vinst  
(efter avdrag för redovisad förlust) -73,2 -69,5 
Skuld till beställare 15,2 0,4 

 

*Det förekommer inte innehållna belopp som har delfakturerats enligt fastställd plan och som beställaren innehåller enligt  
kontraktsvillkoren tills samtliga i kontraktet angivna villkor har uppfyllts varken för 2018 eller för 2017. 
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NOT 25 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
 

Ställda säkerheter Koncernen Moderbolaget 
För egna skulder och avsättningar, Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Företagsinteckningar 63,1 62,1 - - 
Tillgångar med äganderättsförbehåll 34,8 46,9 - - 
Pantsatta aktier i dotterbolag, bokfört värde 215,9 206,4 - - 
Fakturabelåning 18,8 11,8 - - 
Summa 332,6 327,2 - - 

 

Eventualförpliktelse Koncernen Moderbolaget 
Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Skattetvist - 1,3 - - 
Garantiförbindelse 0,6 0,6 - - 
Summa 0,6 1,9 - - 

 

Per 2017-12-31 förelåg en skattetvist avseende ett solidariskt betalningsansvar för annans skatt vilket var hänförligt till ett förvärvat 
bolags tidigare ägare. Tvisten har under 2018 lösts utan någon negativ inverkan på koncernen.  

Moderbolaget har under 2018 tecknat ett generellt borgensåtagande för dotterbolaget Infrea Mark Holding.  

NOT 26 NÄRSTÅENDE  

Sammanställning över närståendetransaktioner 

Koncernen,  
Belopp i Mkr 

Försäljning av 
varor/tjänster till 

närstående 

Inköp av 
varor/tjänster till 

närstående 
Ränta, 

utdelning 

Fordringar på 
närstående per 31 

december 

Skulder till 
närstående per 31 

december 
Andra närstående 2018 0,1 0,0 - 0,0 25,0 
Andra närstående 2017 - - - - 15,0 

 

Transaktioner med närstående är prissatta på marknadsmässiga villkor.  

Skulder till närstående hänförliga till förvärv 
Skuld till närstående 2018 avser skuld till minoritetsägare som utövar ett gemensamt bestämmande inflytande i koncernen 
avseende del av köpeskilling vid förvärv av Tälje Mark (10 mkr till TM Split AB) samt Brandskyddskoncernen (15 mkr till Sieur AB). 
Skulden till TM Split AB löper utan ränta och kommer regleras under första halvåret 2019. Skulden till Sieur AB löper med en ränta 
om 6,8% från slutet på 2018. 

Skuld till närstående 2017 avser skuld till minoritetsägare som utövar ett gemensamt bestämmande inflytande i koncernen 
avseende del av köpeskilling vid förvärv av Brandskyddskoncernen (15 mkr till Sieur AB).  

Ersättningar till ledande befattningshavare 
Upplysningar om ersättningar till ledande befattningshavare presenteras i not 10. 

För koncerninterna transaktioner som har eliminerats lämnas inga upplysningar om närstående transaktioner i 
koncernredovisningen. 

Sammanställning över närståendetransaktioner 
 

Moderbolaget,  
Belopp i Mkr 

Försäljning av 
varor/tjänster till 

närstående 

Inköp av 
varor/tjänster till 

närstående 
Ränta, 

utdelning 

Fordringar på 
närstående per 31 

december 

Skulder till 
närstående per 31 

december 
Dotterbolag 2018 4,1 - - 31,2 - 
Dotterbolag 2017 - - - 0,0 - 
              
Andra närstående 2018 - - - - - 
Andra närstående 2017 - - - - - 
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NOT 27 KONCERNFÖRETAG  

Innehav i dotterbolag  

   
Ägarandel i % 

(kapital och röster) 

Dotterbolag 
Organisations- 

nummer 
Dotter-

företagets säte 2018 2017 

Induserv AB 556950-2502 Göteborg 100% 100% 

  Cleanpipe Sverige AB 556150-3847 Göteborg 100% 100% 

    Cija Tank AB 556100-5397 Stockholm 100% 100% 

    MVG Miljöåtervinning i Västra Götaland AB 556771-0578 Göteborg 100% 100% 

          

Btumen Holding AB 559016-5113 Stockholm 100% 100% 

Btumen Holding 2 AB* 559125-6861 Stockholm                 -     100% 

  Asfaltsinvest Öst AB 559015-4364 Linköping 75,2% 75,2% 

    Asfaltsverket Öst AB 556635-1549 Linköping 100,0% 100,0% 

       Asfaltsgruppen Öst AB 556076-6403 Linköping 100,0% 100,0% 

          

FLME Holding AB 559057-1344 Stockholm 100% 100% 

  Brandskyddsteamet Norden Holding AB 559067-2555 Täby 52% 52% 

    BST Brandskyddsteamet AB 556879-0512 Bandhagen 100% 100% 

      BST Brandskyddsteamet Mitt AB 556906-8603 Örebro 100% 76% 

      Convise Stockholm AB (tidigare BST Teknik AB) 556929-0348 Stockholm 85% 85% 

      BST Södra AB 559017-8090 Stockholm 51% 51% 

      Convise Brand & Risk AB (tidigare BST Teknik Södra AB) 559086-0127 Partille 100% 100% 

      BST Infra AB 559115-0965 Stockholm 100% 100% 

      BST Brandskyddsteamet Skåne AB 559107-4629 Stockholm 78% 78% 

      Convise Linköping AB (tidigare BST Teknik Öst AB) 559115-1021 Stockholm 80% 80% 

      Q-Fog i Nora AB 556756-0791 Nora 68,4% 57,3% 

          

Infrea Mark Holding AB 559173-1863  Stockholm 70%               -     

  Tälje Mark AB 556461-2686 Södertälje 100%               -     

          
*Btumen Holding 2 AB har fusionerats in i Btumen Holding AB under 2018. 

      

Specifikation av moderbolagets direkta innehav av andelar i dotterbolag  
 
  Antal andelar 

Ägarandel i %  
(kapital och röster) 

Redovisat värde, 
Mkr 

Dotterbolag/Org nr/Säte 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
Induserv AB, 556950-2502, Göteborg 16 495 16 495 100% 100% 68,2 68,2 
Btumen Holding AB, 559016-5113, Stockholm 51 000 51 000 100% 100% 80,5 64,5 
Btumen Holding 2 AB, 559125-6861, Stockholm*  -  50 000 - 100% - 16,0 
FLME Holding AB, 559057-1344, Stockholm 11000 11 000 100% 100% 84,5 84,5 
Infrea Mark Holdning, 559173-1863, Stockholm 70 - 70% - 0,0 - 
          233,3 233,3 

 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.  

*Btumen Holding 2 AB har fusionerats in i Btumen Holding AB under 2018. 
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NOT 28 UPPGIFTER OM MODERBOLAGET 
Infrea AB (publ) (org nummer 556556-5289) är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Moderbolagets aktier är 
noterade på NASDAQ First North. Adressen till huvudkontoret är Skeppsbron 36, 111 30 Stockholm. 

Koncernredovisningen för år 2018 består av moderbolaget och dess dotterbolag, tillsammans benämnd "koncernen".  

NOT 29 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 
        
Moderbolaget, Belopp i Mkr 2018-12-31 2017-12-31   
Ackumulerade anskaffningsvärden       
Vid årets början                 -                   -       
Tillkommande fordringar            31,2                   -       
Utgående balans 31,2               -       

 

NOT 30 EGET KAPITAL 

Moderbolaget  
Eget kapital ska enligt svensk lag fördelas mellan icke utdelningsbara (bundna) respektive utdelningsbara (fria) medel. 

Bundna reserver  
Bundna medel består av aktiekapital och reservfond. 

Reservfond  
Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust. 

Fritt eget kapital  
Fria medel består av balanserade vinstmedel. 

Balanserade vinstmedel  
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. 
Utgör tillsammans med årets resultat summa fritt eget kapital, d.v.s. det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna. 

Aktiekapital 	
Per den 31 december 2018 omfattade det registrerade aktiekapitalet 15 726 550 stamaktier med lika rätt till bolagets resultat och 
ställning.   

Apportemission vid förvärv av dotterbolagsaktier 31 december 2017 	
Apportemissionen 2017 följdes av en indragning av aktier så att antal aktier blev oförändrat.  

Koncernen  
Koncernens egna kapital består av aktiekapital och följande poster: 

Övrigt tillskjutet kapital 	
Avser eget kapital som är tillskjutet från ägarna. 

Balanserade vinstmedel 	
I balanserade vinstmedel ingår intjänade vinstmedel i moderbolaget och dess dotterbolag. Årets resultat särredovisas i rapport över 
finansiell ställning. Tidigare avsättningar till reservfond, exklusive överförda överkursfonder, ingår i denna eget kapitalpost.	

Antal aktier 2018 2017 
Antal per 1 januari 15 000 000 1 000 
Split   14 999 000 
Nyemission 726 550 - 
Antal per 31 december 15 726 550 15 000 000 

 

NOT 31 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN 
Efter räkenskapsårets utgång har Asfaltsgruppens VD Carl-Johan Jürss avgått och rekryteringsarbetet med att hitta en ersättare 
för honom har påbörjats. 

Vidare har styrelsen i Infrea beslutat att göra en strategisk översyn avseende sitt framtida ägande i affärsområdet Brandskydd. 
Denna översynen beräknas vara på genomförd under första halvåret 2019.  

BST Brandskyddsteamet förvärvade i februari Swe Sprinkler. Swe Sprinkler är verksamma med service och installation av 
sprinklersystem och passar väl in i affärsområdet Brandskydds verksamhet. Förvärvet kommer redan från dag ett, den 4 februari 
2019, att ingå i Infrea-koncernen och i affärsområdet Brandskydd. Swe Sprinkler omsatte det senaste räkenskapsåret cirka 40 Mkr, 
hade ett rörelseresultat om 4,7 Mkr och var drygt 20 anställda. Förvärvspriset uppgår till 27 Mkr och förvärvet har finansierats med 
egna medel och banklån. 
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Styrelsen och VD försäkrar härmed koncernredovisningen är upprättad i överensstämmelse med Internationella 
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och 
resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens 
och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget 
och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 

Stockholm den 2 April 2019 

 

Urban Struk 
Styrelseordförande  

 Tony Andersson 
Verkställande Direktör  

   

Pontus Lindwall  
Styrelseledamot 

Erik Lindeblad 
Styrelseledamot  

Daniel Johansson 
Styrelseledamot 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Infrea AB (publ) 
Org.nr. 556556-5289 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Infrea AB (publ) för år 2018. 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 18 - 64 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 
2018 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncern-
redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen återfinns på sidorna 1 – 17 (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen 
och vår revisionsberättelse avseende denna). 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information 
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa 
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den 
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla 
väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 
rapportera i det avseendet. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad 
gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte 
har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår 
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild. 

- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen 
i enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

 
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Infrea AB (publ) för år 2018 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med 
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på 
storleken av bolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att 
tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och 
för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller  

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 
 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte 
är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle 
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
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vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

 

Stockholm den 2 april 2019 

 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

Jörgen Sandell 

Auktoriserad revisor 
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Bolagsstyrningsrapport 
Infrea är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning. Bolagets aktie är sedan den 
20 april 2018 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm First North, varför bolaget tillämpar 
marknadsplatsens regelverk. Infreas bolagsstyrning regleras bland annat i aktiebolagslagen, den av 
aktieägarna beslutade bolagsordningen samt åtaganden som Infrea ingått genom avtal såsom 
noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm First North. Styrelsen har beslutat att även följa Svensk kod för 
bolagsstyrning till de delar som styrelsen anser vara relevanta för Bolaget och dess aktieägare. Bolaget 
avviker från koden då denna rapport inte omfattar inte en hållbarhetsrapport. Därutöver har Infrea att 
följa andra tillämpliga lagar och regler.  

Aktieägare  
Genom den riktade nyemission som gjordes inför noteringen av aktien så har antalet aktier och röster i 
bolaget ändras under 2018. Det totala antalet aktier i bolaget har ökat med 726 550 aktier och antalet 
aktier och röster i bolaget uppgår till 15 726 550. Aktiekapitalet har efter emissionen ökat med 29 062 
kronor, från 600 000 kr till 629 062 kr. Det föreligger ingen begränsning av hur många röster en 
aktieägare får avge på stämman och varje aktie har 1 röst.  Aktieägare med mer än 10 procent av 
rösterna är Lindeblad Technology AB.  

Årsstämma  
Bolagsstämman är Infreas högsta beslutande organ där samtliga aktieägare har rätt att delta i besluten. 
Om en enskild aktieägare önskar få ett beslutsärende behandlat på stämman ska detta skriftligen 
anmälas till styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Kallelse ska i enlighet med bolagsordningen 
införas i Post -och Inrikes tidningar samt på Infreas webbplats. Information om att kallelse utfärdats ska 
ske genom annons i Dagens Industri.  

Infreas årsstämma avseende räkenskapsåret 2017 ägde rum den 17 maj 2018 i Stockholm. På 
stämman närvarade 11 aktieägare som representerade 48,6 procent av bolagets röster och kapital. 
Samtliga styrelseledamöter och bolagets revisor var närvarande på årsstämman. Stämman leddes av 
styrelsens ordförande, Urban Sturk. Protokollet från årsstämman finns tillgängligt på Bolagets 
webbplats, infrea.se.  

På årsstämman beslöts bland annat: 

- Att i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat och disponibla vinstmedel ska 
balanseras i ny räkning.  

- Att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2017.  
- Att i enlighet med styrelsens förslag fastställa resultaträkning och balansräkning samt 

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.  
- Att i enlighet med revisors förslag bevilja styrelsens ledamöter och VD ansvarsfrihet.  
- Att i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma 

ska bestå av Urban Sturk, Daniel Johansson, Erik Lindeblad och Pontus Lindwall. Det beslutades 
att välja Urban Sturk till ordförande i styrelsen.  

- Om principer för valberedningens tillsättande.  
- Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission avseende högst 1 500 000 aktier med eller 

utan företrädesrätt för befintliga aktieägare till en lägsta emissionskurs om 18 kronor per aktie.  
- Att i enlighet med styrelsen förslag besluta om ett teckningsoptionsprogram om 200 000 

teckningsoptioner till bolagets VD. Teckningsoptionerna ska erbjudas mot marknadsmässig 
ersättning enligt Black & Scholes och har förvärvats av VD. Teckningsoptionerna kan utnyttjas i 
maj-juni 2021 till att teckna nya aktier till kurs 32 kronor.  Programmet medför om det tecknas till 
fullo en utspädning om drygt 1 procent.  
 

Samtliga beslut på årsstämman var enhälliga.  

Årsstämman 2019 avseende räkenskapsåret 2018 kommer att hållas den 16 maj 2019 i Stockholm. 
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Extra bolagsstämma  
Utöver årsstämman har Infrea genomfört en extra stämma den 31 januari 2018. På stämman beslöts 
om utgivande av 300 000 teckningsoptioner. Dessa optioner har dock ej emitterats och årsstämman i 
Infrea den 17 maj 2018 beslöt att återkalla detta beslut. 

Valberedning  
Bolagsstämman antar riktlinjer för tillsättande av valberedningen. Valberedningen nominerar ledamöter 
till Infreas styrelse som sedan föreslås för årsstämman. Valberedningens arbete inleds med en 
utvärdering av sittande styrelse. I nomineringen av kommande styrelse tar valberedningen hänsyn till de 
potentiella ledamöternas strategiska kompetens, utbildning och eventuellt annat styrelsearbete. 
Valberedningen inhämtar även synpunkter från de större ägarna och den utvärdering som sittande 
styrelse genomfört. På årsstämman lämnar valberedningen förslag på ersättning till 
styrelseledamöterna. Valberedningen lämnar även förslag på val av revisorer. Till årsstämman 2018 
utgjordes valberedningen av Stig Forslund (Broholmen Invest AB), Erik Lindeblad (Lindeblad 
Tecchnology AB) och Dag Sundman (Aimone Holding). Ordförande i valberedningen var Stig Forslund.  

Valberedningen, som har att bereda ärenden inför 2019 års årsstämma, består av Erik Lindeblad, 
representerande Lindeblad Technology AB, Dag Sundman representerande Aimone Holding samt Mats 
Svensson representerande Zepiroth AB. Valberedningen har utsett Mats Svensson till sin ordförande. 
Valberedningen skall ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till antal styrelseledamöter, 
förslag till arvode till styrelseledamöter, förslag till styrelse och styrelseordförande, förslag till antal 
revisorer och val av revisorer samt förslag till hur valberedningen skall utses inför årsstämman 2019 
jämte dess uppdrag. Som underlag för valberedningens arbete har styrelsens ordförande redogjort för 
styrelsens arbete under året.  

Mångfald  
Alla styrelseuppdrag i Infrea syftar till att vidmakthålla och förbättra styrelsens effektivitet totalt sett. Vid 
val av styrelseledamöter eftersträvar Infrea därför att styrelsen har tillräckligt expertis bl.a inom bolagets 
verksamhet, affärsområden, marknader och utveckling. För att uppfylla detta eftersträvas en bred 
fördelning av egenskaper och kompetenser. Dessutom är mångfald, avseende bl.a ålder, kön, geografisk 
härkomst, utbildning och yrkesmässig bakgrund, viktiga omständigheter att beakta. Valberedningen 
arbetar med att söka mångfald i styrelsen.  

Styrelse 
Infreas styrelse och styrelseordförande utses av bolagsstämman. Styrelsen fastställer Infreas strategi 
och målsättning, utfärdar styrdokument, säkerställer en effektiv utvärdering av verksamheten och 
kontrollerar bolagets utveckling och finansiella situation. Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 
bestått av fyra ledamöter vilka presentas närmare på sidan 78. Under räkenskapsåret 2018 avhöll 
styrelsen 15 protokollförda sammanträden. VD och CFO har under året regelbundet deltagit på 
styrelsemöten för att redogöra för frågor inom sina respektive områden. Styrelsen ansvarar vidare för 
större förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar och tillsättning av VD. Styrelsen 
fastställer också affärsplan och årsbokslut samt övervakar VD:s arbete. Urban Sturk valdes av 
årsstämman till styrelsens ordförande. Styrelsen utgör i sin helhet revisons- respektive 
ersättningsutskott.   

Styrelsens arbetsordning  
Styrelsen har inte fördelat några särskilda ansvarsområden mellan ledamöterna. Utöver den 
ansvarsfördelning som allmänt gäller enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för 
bolagsstyrning regleras styrelsens arbete av dess arbetsordning och VD instruktioner, vilken bland annat 
stadgar att styrelsen ska godkänna:  

- Bolagets affärsplan. 
- Bolagets resultat- och balansbudget. 
- Tillsättande och avsättande av verkställande direktör/er. 
- Tillsättande och avsättande av affärsområdeschef/er eller dotterbolags-VD /ar. 
- Befattningsinstruktion/er för verkställande direktör/er, affärsområdeschef/er och dotterbolags-

VD/ar. 
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- Väsentlig ändring av Bolagets organisation. Med väsentlig ändring av Bolagets organisation 
avses här ändring i form av tillägg eller borttagande av huvudsaklig del i organisationen enligt vid 
var tidpunkt gällande affärsplan. 

- Ändring av Bolagets verksamhetsinriktning. Med ändring av Bolagets verksamhetsinriktning 
avses här aktiviteter som inte kan anses ligga inom ramen för Bolagets verksamhet enligt vid var 
tidpunkt gällande affärsplan. 

- Väsentlig ändring av geografisk placering av Bolagets verksamhet. Med väsentlig ändring av 
geografisk placering avses här ändring av geografisk placering av Bolagets huvudkontor eller 
annat driftsställe omfattande mer än tio (10) procent av totalt antal anställda i Koncernen. 

- Större investering i materiella anläggningstillgångar. Med större investering avses här investering 
till ett sammanlagt investeringsbelopp överstigande fyra (4) procent av Bolagets 
balansomslutning enligt senast fastställda balansräkning. 

- Upptagande av lån eller annan kredit. Med upptagande av lån eller annan kredit avses här inte 
sedvanliga leverantörskrediter och/eller förskott från kunder. 

- Ställande av större säkerhet för Bolagets eller annans åtagande. Med större säkerhet avses här 
att säkerheten överstiger fem (5) procent av Bolagets egna kapital enligt senast fastställda 
balansräkning. 

- Överlåtelse av fastighet, rörelse eller rörelsegren. 
- Bildande eller nedläggning av dotterbolag. Med dotterbolag avses här företag klassificerat som 

dotterbolag enligt Årsredovisningslagen. 
- Förvärv eller överlåtelser av andelar i andra företag. 
- Ingående eller förändring av väsentligt avtal med tredje man. Med väsentligt avtal avses här avtal 

som är av sådan art att det i väsentlig mån påverkar Bolagets verksamhet. 
- Ingående av avtal eller förändring av avtal med aktieägare. Med aktieägare avses här aktieägare 

enligt Bolagets aktiebok vid var tidpunkt. 
- Ingående av avtal eller förändring av avtal med VD, tredje man som VD har väsentlig 

intressegemenskap med eller tredje man som VD äger rätt att, själv eller i förening med andra, 
företräda. Föregående mening äger ej tillämpning i fråga om avtal inom koncern där Bolaget 
ingår.  

- Utöver konstituerande sammanträde hålla minst 4 ordinarie sammanträden per år. 
 

Styrelsens sammansättning  
Namn  Funktion Oberoende Invald Närvaro på möten 
 
Urban Sturk  Ordförande  Ja  2011  15/15  

Daniel Johansson Ledamot Ja 2011 12/15 

Erik Lindeblad  Ledamot Nej1) 2017 14/15 

Pontus Lindwall Ledamot Ja 2014 15/15 

1) Beroende i förhållande till större aktieägare.  

 

Styrelseordförande utgör länken mellan Infreas VD och övriga ledamöter. Ordförande har till uppgift att 
leda styrelsens arbete och sörja för att styrelsen följer uppsatta lagar, regler och rekommendationer. 
Utvärderingen av styrelsen sker fortlöpande dels avseende den totala sammansättningen dels avseende 
enskilda ledamöter. Utvärderingen har under 2018 genomförts i form av en styrelseenkät som hela 
styrelsen har tagit del av och diskuterat. Ordförande har informerat valberedningen om styrelsens 
utvärdering och slutsatser. Vid samma tillfälle skedde även styrelsens utvärdering av VD och bolagets 
ledning utan deras närvaro. Bolagets revisor har deltagit på ett styrelsemöte i samband med 
bokslutssammanträdet.  
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Internkontroll  
I dagsläget är styrelsens bedömning att bolagets storlek och komplexitet ej motiverar en särskild 
internrevisionsenhet, utan ekonomifunktionen sköter löpande kontroll och driver förbättringsprojekt 
inom ekonomisk styrning och kontroll. Internt genomförs revision av uppdragsverksamheten, 
uppföljning av utfall och eventuellt behov av förändrade rutiner.  

Revisionsutskott 
Styrelsen har valt att inte utse något revisionsutskott utan hanterar dessa frågor inom ramen för det 
ordinarie styrelsearbetet. Detta mot bakgrund av de komplexa frågor som involverade hela styrelsen 
under året, att koncernen bildades 2017-12-31 genom en stor apportemission, notering av bolagets 
aktie på First North 2018-04-20 och att bolaget beslöt att övergå till IFRS som redovisningsstandard 
under år 2018.  

Ersättningsutskott  
Styrelsen har beslutat att inte tillsätta ett särskilt ersättningsutskott. I stället utgör styrelsen i sin helhet 
ersättningsutskott och bereder bland annat ersättnings- och anställningsfrågor för VD och övriga 
ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet företräds av styrelsens ordförande vid förhandlingar 
med VD.  

Ersättningar  
Huvudprincipen för bolagets ersättning till ledande befattningshavare är att dessa ska erbjudas 
marknadsmässiga ersättningar som gör att bolaget kan attrahera, utveckla och behålla nyckelpersoner. 
Ersättningsstrukturen kan utgöras av en grundlön, rörlig ersättning samt i vissa fall övriga förmåner. 
Med ledande befattningshavare avses medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Ersättningen till 
styrelsen fastställdes på årsstämman till 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor 
vardera till övriga ledamöter. Se not 10 i årsredovisningen för styrelsens ersättningar.  

VD och koncernledning  
Verkställande direktör, VD utses av styrelsen och har som uppdrag att sköta den löpande förvaltningen i 
bolaget enligt de riktlinjer och anvisningar som uppställs i lag, bolagsordningen och den interna 
arbetsinstruktionen. Till den löpande förvaltningen hör alla åtgärder som inte med hänsyn till 
omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanlig beskaffenhet eller stor betydelse eller 
uttryckligen har definierats såsom under styrelsens ansvar. Tony Andersson har varit VD och 
koncernchef för Infrea sedan den 1 november 2017. Han är född 1973 och har en civilingenjörsexamen 
från KTH. VD leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd med övriga 
ledningsmedlemmar. Koncernledningen är samlad i Stockholm vilket innebär korta beslutsvägar med 
löpande avstämning gällande status för respektive verksamhet. Koncernledningen arbetar årligen fram 
en affärsplan som följs upp via månatliga rapporter där uppföljningen är fokuserad på lönsamhet, 
kostnadskontroll samt kassaflöde. Koncernledningen har bestått av verkställande direktör, CFO och 
koncernredovisningschef – totalt tre stycken medarbetare. Information om VD och koncernledningens 
medlemmar, ålder, utbildning och aktieinnehav framgår av avsnittet Ledningsgruppen på sidan 79.  
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Revision  
I bolagsstämmans uppgifter ingår att välja revisor. På årsstämman till revisor för en tid om ett år valdes 
revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Jörgen Sandell som 
huvudansvarig revisor. Grant Thornton Sweden AB reviderar samtliga bolag som varit helägda av Infrea 
under 2018. Revisorn arbetar utifrån en revisionsplan och rapporterar sina iakttagelser till 
koncernledningen. Rapportering till styrelsen sker i samband med att årsbokslutet upprättas. I samband 
med revisionen görs också en genomgång av interna rutiner och kontrollsystem. Utöver 
revisionsgranskningen har Grant Thornton Sweden AB även anlitats för andra uppdrag. Detta har bland 
annat avsett skatte- och redovisningsfrågor (se även not 7 i årsredovisningen). Ersättningen till bolagets 
revisorer för år 2018 respektive 2017 framgår av årsredovisningen.  

Finansiell rapportering och information  
Bolaget hanterar offentliggöranden enligt marknadsmissbruksförordning, samt ger marknaden löpande 
information om företagets utveckling och finansiella ställning. Information lämnas regelbundet i form 
av: 

- Delårsrapporter  
- Infreas årsredovisning  
- Pressmeddelanden om nyheter och händelser som väsentligt kan påverka företagets värdering 

och framtidsutsikter  
- Infrea webbplats – infrea.se – där information enligt ovan hålls tillgänglig 

Styrelsens beskrivning av det interna kontrollsystemet samt riskhantering  

Kontrollmiljö  
Kontrollmiljön utgör basen för den interna kontrollen. Kontrollmiljön skapar den kultur som Infrea verkar 
utifrån och definierar styrdokument, normer och riktlinjer för verksamhetens agerande. Kontrollmiljön 
består i praktiken av policyer, dokumenterade riktlinjer, manualer och instruktioner som kommunicerats 
ut i organisationen. Kvalitetssystemet kompletteras av en serie dokumenterade direktiv, som inkluderar 
bland annat riktlinjer för redovisning och finansiell hantering, samt en informationspolicy. Infrea arbetar 
fortlöpande med att utveckla och förbättra kvalitet och processer för att uppfylla de krav kunder, 
leverantörer och anställda förväntar sig av Infrea. Organisationsstrukturen är transparent med 
definierade roller och ansvar som kommuniceras via dokumenterade arbetsinstruktioner för styrelsen, 
VD samt till chefer inom koncernen. Arbetsordningen för styrelsen och instruktion för VD finns för varje 
bolag i gruppen och bygger på samma principer som för Infrea. I respektive bolag finns en styrelse vars 
uppgift är att löpande säkerställa att övergripande riktlinjer och policyer följs samt att löpande bedöma 
bolagets ekonomiska situation. Respektive styrelse har till sitt förfogande en VD som även har en 
ledningsgrupp. Chefer på alla nivåer har klart utdelat ansvar och befogenheter att utveckla sina 
verksamheter efter lokala förutsättningar och kundens behov. Regelbundna utvärderingar genomförs i 
organisationen på såväl funktion som avdelningsnivå för att säkerställa relevant kunskap avseende 
finansiell rapportering inom organisationen. Syftet är att med rimlig säkerhet kunna tillse att Infrea 
kortsiktiga och långsiktiga mål uppnås. Syftet med riskhanteringen och internkontrollen i samband med 
finansiell rapportering är att med rimlig säkerhet kunna tillse att den externa finansiella rapporteringen 
är tillförlitlig i fråga om delårsrapportering, årsrapportering och årsredovisning, och säkerställa att den 
externa finansiella rapporteringen upprättas enligt lagar, gällande redovisningsnormer och andra krav på 
noterade företag.  

Information och kommunikation  
De viktigaste styrdokumenten avseende den finansiella rapporteringen uppdateras kontinuerligt och 
kommuniceras till respektive dotterbolag. Informationskanaler är etablerade för att så effektivt som 
möjligt kommunicera till berörda medarbetare inom organisationen. Infrea har även informations-
policyer avseende såväl intern som extern kommunikation.  

Kontrollaktiviteter  
Kontrollstrukturen har utformats för att hantera de risker som styrelsen och företagsledningen anser är 
betydande för den operativa verksamheten, efterlevnaden av lagar och regelverk samt för den finansiella 
rapporteringen. Definierade beslutsprocedurer, inklusive attestinstruktioner är etablerade för till exempel 
investeringar och tecknande av avtal. Där så är lämpligt har automatiska kontroller speciellt relaterade 
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till den finansiella rapporteringen etablerats. Flertalet kontrollaktiviteter är integrerade i koncernens 
nyckelprocesser, såsom orderbokning, intäktsredovisning, investeringar, leverantörskontrakt och inköp. 
IT-strukturen är utformad för att hantera potentiella risker i hela verksamheten. Särskilda kontroller finns 
i IT-system relaterade till de processer som påverkar den finansiella rapporteringen.  

Övervakning  
Varje chef har ansvaret för att säkerställa adekvat intern kontroll i respektive enhet och ansvarar för att 
enheterna följer koncernens direktiv för finansiell rapportering. Styrelsen anser att Infreas signifikanta 
riskområden täcks av granskningarna som genomförs. I dagsläget ser styrelsen därför inget behov av 
att inrätta en separat funktion för internrevision.  
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Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten 
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna 69 - 74 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Vår granskning har skett enligt FARs uttalande RevU 16 
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår granskning av 
bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden. 

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket 
punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med 
årsredovisningslagen. 

 

Stockholm den 2 april 2019 

 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 

Jörgen Sandell 

Auktoriserad revisor  
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Beskrivning av finansiella nyckeltal som inte återfinns i IFRS 
regelverket 
  

Nyckeltal Beskrivning 

    

EBITDA Avser rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar. 

EBITDA marginal EBITDA i procent av rörelsens intäkter 

EBITA 
Avser rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella 
anläggningstillgångar 

EBITA marginal                      EBITA i procent av rörelsens intäkter 

Rörelsemarginal   Rörelseresultat i procent av rörelsens intäkter 

Soliditet Avser andel eget kapital i förhållande till balansomslutningen. 

Skuldsättningsgrad Avser andel räntebärande skulder i förhållande till eget kapital 

Genomsnittligt antal aktier  Genomsnittligt antal aktier under perioden 

EK/aktie 
Avser koncernens egna kapital hänförligt till moderbolaget aktieägare vid periodens 
slut dividerat med antal aktier vid periodens slut 

Aktiekurs Sista betalkurs på First North för Infrea aktien vid periodens slut 

Vinst per aktie Resultat under perioden dividerat med genomsnittligt antal aktier  

Full utspädning Antal aktier ökat med utestående teckningsoptioner (200 000 st) 

Avkastning på eget kapital (ROE) Nettoresultatet enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital 

Genomsnittligt eget kapital Genomsnittet av in- och utgående balans 
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Styrelse, revisor och ledning
Styrelse

Urban Sturk (född 1966)
Styrelseordförande sedan 2011 – Urban Sturk är styrelseordförande samt medgrundare 
av Infrea. Urban är också verksam som ägare och grundare av GC Partner. Urban var 
grundare och styrelseordförande för Diversify Consulting Group (numera Webstep), 
styrelseordförande för VoltAir System och Asfaltsverket samt styrelseleda mot i 
Cleanpipe. Urban har en ekonomexamen från Uppsala universitet och äger 982 869 
aktier i Infrea genom bolag. Urban innehar inga teckningsoptioner i Infrea

Daniel Johansson (född 1967)
Styrelseledamot sedan 2011 – Daniel Johansson var medgrundare av Infrea, Time 
people Group, Quaint, Madeo Sourcing Group och Lexor där rollerna varit försäljnings- 
chef och arbetande styrelseordförande. Vidare har Daniel även verkat som styrelse- 
ordförande i Cleanpipe. Daniel har studerat företagsekonomi och systemanalys vid 
Örebro Universitet. Daniel äger 808 414 aktier i Infrea genom bolag. Daniel innehar 
inga teckningsoptioner i Infrea.

Erik Lindeblad (född 1973)
Styrelseledamot sedan 2017 – Erik Lindeblad har varit verksam inom Lindeblad 
Technology AB i 20 år. Bland Lindeblad Technology AB:s investeringar finns bolag 
som Icomera AB, Scandinavian Tank Storage AB och Ingemansson Technology AB. 
Erik är sjökapten och var tidigare anställd som Senior Master inom Stena Line Baltic A/S, 
där han var ansvarig för en större RO-PAX-färja (driftsoptimering, projektledning och 
kvalitetsrevision). Erik har en sjökaptensexamen från Chalmers Tekniska Högskola. 
Erik äger direkt 22 626 aktier och indirekt 2 949 025 aktier i Infrea genom bolag. 
Erik innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Pontus Lindwall (född 1965)
Styrelseledamot sedan 2014 – Pontus Lindwall är bland annat VD i Betsson AB (publ), 
styrelseordförande i Mostphotos AB och styrelseledamot i NetEnt AB (publ) och i 
Solporten Fastighets AB. Pontus har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska 
Högskolan. Pontus äger 409 711 aktier i Infrea genom bolag. Pontus innehar inga 
teckningsoptioner i Infrea.

Urban Sturk Daniel Johansson Erik Lindeblad Pontus Lindwall 
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Revisor

Jörgen Sandell (född 1957)
Revisor sedan 2017 – Grant Thornton är av bolagsstämman valda som 
revisionsbolag med Jörgen Sandell som huvudansvarig revisor.

Ledning

Tony Andersson (född 1973)
VD sedan 2017 – Tony Andersson har en mångårig erfarenhet inom industri och 
projektledning på den nordiska marknaden. Tony kommer närmast från rollen 
som VD för CERTEGO Group. Därutöver har Tony varit divisionschef för Assemblin 
(f.d. Imtech Nordic) samt chef för koncernens verksamhetsutveckling hos Bravida. 
Tony har en civilingenjörsexamen från KTH. Tony äger 22 235 aktier och 200 000 
teckningsoptioner i Infrea.

Lars Solin (född 1959)
CFO sedan 2017 – Lars Solin har haft flertalet chefspositioner inom investment 
banking. Därutöver har Lars varit vice VD och CFO för det börsnoterade konsultbolaget 
Rejlers och Senior Investment Manager på Mannerheim Invest. Lars har en civilingen-
jörsexamen från KTH och har studerat ekonomi på Stockholms universitet. Lars äger 
22 235 aktier i Infrea. Lars innehar inga teckningsoptioner i Infrea.

Henrietta Forsberg (född 1982)
Koncernredovisningschef sedan 2018 – Henrietta Forsberg har haft flera positioner 
hos KPMG både som revisor och inom svenskt och internationell företagsbeskattning. 
Vidare har hon varit ekonomichef för Nespresso Business Solutions nordiska verk- 
samhet. Henrietta har en civilekonomexamen från Lunds Universitet. Henrietta 
äger inga aktier eller teckningsoptioner i Infrea

Tony Andersson Lars Solin Henrietta Forsberg
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//OBS! Denna sida, insida baksida// 
Information och kontaktuppgifter 
Kalendarium 
 

Årsstämma 16 maj 2019 

Delårsrapport januari - mars 2019 (Q1) 16 maj 2019 

Delårsrapport januari - juni 2019 (Q2) 16 augusti 2019 

Delårsrapport januari - september 2019 (Q3) 15 november 2019 

Delårsrapport januari - december 2019 (Q4) 18 februari 2020 

 

Information till aktieägare 
Aktieägarna i Infrea AB (publ) org. nr 556556-5289, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 
2019 kl 15.00 på Victory Hotel, Lilla Nygatan 4 i Stockholm. Kallelse till stämman har införts i Post -och 
Inrikes tidningar samt på Infreas webbplats.  

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska 
- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 10 maj 2019, och  
- Anmäla sig till bolaget senast fredagen den 10 maj 2018 skriftligen till Infrea AB, Skeppsbron 36; 

111 30 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till lars.solin@infrea.se. I anmälan ska 
uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, 
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde 
(högst 2) lämnas. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och 
andra behörighetshandlingar.  

Förvaltarregistrerade aktier  
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att 
äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden 
AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 11 maj 2018, vilket innebär att 
aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före 
nämnda datum.  

Ombud m.m.  
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren 
undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre 
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person 
ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den 
juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighets-
handlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida och 
skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress. 
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Om Infrea
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad. 
Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning, Vatten & Avlopp 
samt Brandskydd. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla onoterade bolag med en 
tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, 
tel +46 (0)8 503 01 550, e-post CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser.

Infrea AB (publ)
+46 (0)8 401 01 80, info@infrea.se
Skeppsbron 36, 111 30 Stockholm

infrea.se


