
 
 

 

Delårsrapport Infrea 1 januari – 31 december 2019          1 (18) 
 
 

Om Infrea  
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur och samhällsbyggnad.  
Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp.  
Affärsstrategin är att förvärva och utveckla bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat  
ledarskap drivs Infrea till ökad tillväxt och lönsamhet. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och Erik Penser Bank AB. 
 tel +46 (0)8 463 80 00, e-post, certifiedadviser@penser.se är bolagets Certified Adviser. infrea.se 

 
 
 
 

 
Fjärde kvartalet 2019  
• Koncernens intäkter uppgick till 239,4 Mkr (127,0).  
• EBITDA för koncernen uppgick till 20,9 Mkr (8,9). 
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,6 Mkr (4,5). 
• Resultat per aktie 0,2 kr (0,53). 
• Mark & Anläggningssegmentet fortsätter att växa. Den 1 oktober tillträdde Infrea tre bolag och i december förvärvade Infrea utestående minoritet om 23,8 

procent i Asfaltsgruppen som därefter är helägt av koncernen. Rörelsemarginalen i den befintliga strukturen, exklusive förvärvade bolag, uppgick till 13,9 
procent (13,5) för kvartalet medan den totala rörelsemarginalen för kvartalet blev 8,6 procent (13,5).  Försvagningen är relaterad till de tre förvärvade bola-
gen som hade en svag inledning, men som dock förbättrades i senare delen av kvartalet.  

• Vatten & Avlopp arbetar systematiskt för att förbättra lönsamheten och har under kvartalet tagit engångskostnader på drygt 2 Mkr.  
• På en extra bolagsstämma valdes Elsa Widding till ny ledamot i styrelsen. Det beslutades också om en extrautdelning om 0,60 kr/aktie samt om några juste-

ringar i Infreas bolagsordning. 
 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
• På en extra bolagsstämma i februari 2020 invaldes Tomas Bergström som ny ledamot i styrelsen. Han är VD i Byggmästare Anders J Ahlström som i slutet på 

fjärde kvartalet förvärvade 17,9 procent av aktierna i Infrea.  
 

Januari - december 2019 
• Koncernens intäkter för kvarvarande verksamheter uppgick till 614,5 Mkr (399,6). 
• EBITDA för koncernen uppgick till 43,5 Mkr (11,5). 
• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,1 Mkr (-8,9). 
• Resultat per aktie 3,13 kr (0,06). 
• Styrelsen föreslår en utdelning om 0,10 kr per aktie (fg år 0; efterutdelningen 2019 var hänförligt till försäljning av Brandskydd 0,60 kronor per aktie). 

 

 
 
 
Resultatutveckling i sammandrag 

Belopp i Mkr 
2019  

okt-dec 
2018  

okt-dec förändr. 
2019  

jan-dec 
2018  

jan-dec förändr.   
Om IFRS16 ej  

tillämpats 2019 jan-dec 
Nettoomsättning 238,7 127,4 111,3 611,7 393,9 217,8  611,7 
Rörelseresultat 8,6 4,5 4,1 8,1 -8,9 17,0  6,9 
Rörelsemarginal, % 3,6 3,5 - 1,3 neg -  1,1 
EBITDA 20,9 8,9 12,0 43,5 11,5 32,0  27,7 
EBITDA marginal, % 8,7 7,0 - 7,1 2,9  -  4,5 
Periodens resultat,                
kvarvarande verksamheter 4,5 3,7 0,8 6,4 -11,0 17,4  7,2 
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter,                
före och efter utspädning, kr 0,20 0,12 0,08 0,19 -0,82 1,01  0,24 
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Många höjdpunkter lyser upp  
Infreas 2019 
 
Att summera och fylla säcken med allt vi har åstadkommit i Infrea det här året 
– innan vi knyter ihop den – känns väldigt roligt. År 2019 har varit vårt kanske 
mest händelserika år hittills. Vi har vänt från -9 Mkr i rörelseresultat för helåret 
2018 till +8 Mkr i rörelseresultat för helåret 2019. Utöver ett positivt rörelsere-
sultat tillkommer också ett fint resultat från den avyttrade Brandskydds-verk-
samheten om 129 Mkr, där ca 50 Mkr tillfaller Infrea.   
 
Mycket har handlat om att samla, fokusera och strukturera Infrea. Vi har en 
tydlig och uttalad decentraliserad organisationsmodell där det finansiella och 
operationella ansvaret ligger på respektive dotterbolags VD. Men alla måste och 
ska dra åt samma håll, arbeta med samma begreppsmodell och ingå i samma 
system.  
 
Vi har avyttrat hela affärsområdet Brandskydd som ett led i strategin att foku-
sera på nischen infrastruktur och för att frigöra kapital till nya förvärv, något vi 
även lyckats med. De bolag som förvärvats under året är Anläggningsgruppen i 
Skaraborg, Mark & VA i Göteborg, Siljan Schakt Entreprenad i Dalarna samt res-
terande 30 procent i Tälje Mark i Södertälje samt de sista 23,8 procent i  
Asfaltsgruppen.  
 
Nu har vi helägda dotterbolag vilket ger oss full tillgång till kassaflödena under 
2020, vilket vi inte haft under 2019. Förvärven samt utköp av minoriteten i As-
faltsgruppen skedde dock under sista kvartalet vilket medför att vi inte ser fulla 
resultateffekter ännu, vår årstakt är väsentligt högre än vad siffrorna för 2019 
visar.  
 
Våra nya förvärv har utökat och förstärkt Infreas lokala närvaro då de angränsar 
till eller överlappar både varandras och Infreas befintliga dotterbolags mark-
nader – helt i enlighet med vår förvärvsstrategi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Arbetet med Cleanpipe har fortsatt intensivt under sista kvartalet. En genom-
lysning av verksamheten har utförts och olönsamma affärer har avslutats samt 
att vi har skurit bort årskostnader om ca 14 Mkr. Fjärde kvartalet har med det 
påverkats negativt med ca 2,5 Mkr i engångskostnader. Vi konstaterar att arbe-
tet med att vända skutan tar både tid och kraft. Men vi tror och hoppas att vi 
nu har skapat förutsättningar för ett positivt 2020.  
 
Jag vill rikta ett stort tack för året som gått till alla anställda i våra fina dotter-
bolag och till bolagens ledning. Tillsammans fortsätter vi att bygga Infrea och 
att ta hand om landets infrastruktur.  

 

 

 

 

Tony Andersson 
VD och Koncernchef  
Infrea 
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Koncernens utveckling under  
rapportperioden 
Fjärde kvartalet 2019 fortsatte på en hög aktivitetsnivå med tillträde till tre bo-
lag inom affärsområdet Mark & Anläggning; Anläggningsgruppen i Skaraborg 
AB, Mark & VA i Göteborg AB och Siljan Schakt Entreprenad AB samt förvärv av 
resterande minoritetsandelar i Asfaltsgruppen. Vidare fortsatte arbetet med åt-
gärder inom Vatten & Avlopp för att uppnå en tillfredställande lönsamhet inom 
affärsområdet. Under slutet av kvartalet började åtgärderna ge effekt i form av 
förbättrad resursallokering, dock har det inneburit ökade kostnader av en-
gångskaraktär.    
 
Affärsområdet Mark & Anläggning, som under kvartalet bestod av sex  
operativa bolag, hade en högre omsättning under fjärde kvartalet i år jämfört 
med motsvarande period föregående år, 187,6 Mkr (72,0). Förvärvsstrategin, 
med fyra tillkommande bolag jämfört med motsvarande kvartal föregående år, 
bidrar med 124,7 Mkr i tillkommande omsättning. Asfaltsgruppen uppvisar en 
minskning av omsättning under kvartalet som följd av temporära variationer. 
Rörelseresultatet i affärsområdet för fjärde kvartalet uppgår till 16,2 Mkr (9,7). 
Det förbättrade rörelseresultatet jämfört med föregående år är framförallt hän-
förlig till förvärvet av Tälje Mark men även förbättrat i befintliga Asfaltsgruppen. 
De tre förvärvade bolagen, som tillträddes den 1 oktober 2019, bidrog positivt 
till koncernens omsättning och resultat under kvartalet. De hade dock en svag 
inledning men bedöms nu åter vara i full produktion och har en god orderbok 
för inledningen av år 2020. 
 
Koncernen har under kvartalet förvärvat resterande minoritetsaktier, 23,8 pro-
cent i Asfaltsgruppen och äger nu hela gruppen. 
 
Affärsområdet Vatten & Avlopp har med genomlysning av verksamheten selek-
tivt valt bort olönsamma affärer, omsättningen i segmentet uppgick därmed un-
der fjärde kvartalet till 51,8 Mkr (55,0). Utvecklingen av resultatet går i rätt rikt-
ning om än ännu inte tillfredställande. Resultatet före engångskostnader slu-
tade strax under noll (jfr tredje kvartalet -2 Mkr) och rörelseresultatet inklude-
rat engångskostnader om ca 2,5 Mkr uppgår till -3,1 Mkr för fjärde kvartalet. 
Rensat för engångskostnaderna förbättrade affärsområdet sitt rörelseresultat 
från -2,0 Mkr i fjärde kvartalet 2018 till ca -1 Mkr i fjärde kvartalet i år.  Affärs-
området har under kvartalet fortsatt arbetet med att förbättra lönsamheten. 
Förutom att öka beläggningen på medarbetare och fordon och minska de fasta 
kostnaderna, pågår ett arbete med att fokusera på de lönsammaste kunderna. 
Detta kan initialt leda till en minskad omsättning men ska ge en bättre marginal. 
De vidtagna åtgärderna under år 2019 bedöms ge en helårseffekt i form av kost-
nadsbesparingar om cirka 14 Mkr från och med år 2020.   
 
Koncernens intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 239,4 Mkr (127,0), vilket 
är en ökning med 90 procent. Ökningen är hänförlig till förvärvade bolag inom 
segmentet Mark & Anläggning.  Av koncernens omsättningsökning hänförs 
124,7 Mkr till förvärvad tillväxt.  
 
Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 8,6 Mkr (4,5) och EBITDA till 20,9 
Mkr (8,9) för fjärde kvartalet. Rörelseresultatet påverkas positivt av effekter 
hänförliga till IFRS16 om 0,4 Mkr och motsvarande positiva effekt på EBITDA är 
4,7 Mkr.  
 
Under perioden januari – december 2019 ökade koncernens intäkter med 54 
procent till 614,5 Mkr (399,6). Jämförbara enheter ökade med 0,3 procent och 
förvärv bidrog med 99,7 procent. 
 
På en extra bolagsstämma den 16 oktober 2019 valdes Elsa Widding in som ny 
ledamot i Infreas styrelse. Vidare beslöts om en efterutdelning om 0,60 kronor 
per aktie samt om vissa justeringar i Infreas bolagsordning.  
 
 
 
 

Avvecklade verksamheter 
Den strategiska översyn av affärsområdet Brandskydd som skett under 2019 
ledde till att Infrea beslöt att avyttra sitt innehav den 21 maj 2019. Affärsområ-
dets resultat redovisades från och med första kvartalet 2019 som resultat från 
avvecklad verksamhet i koncernens rapport över totalresultat. Jämförelsesiffror 
har räknats om.  
 
Ackumulerat för 2019 uppgick resultatet från avvecklad verksamhet, inklusive 
reavinst, före skatt till 133,0 Mkr och efter skatt till 129,5 Mkr, varav 47 Mkr är 
hänförligt till moderbolagets aktieägare. Ackumulerat under 2019 uppgick 
nettokassaflöden från den avvecklade verksamheten till -0,6 Mkr (-0,4). 
 
Totalresultat 
Koncernens totalresultat för fjärde kvartalet uppgick till 4,5 Mkr (18,0) varav 3,3 
Mkr (8,4) är hänförligt till moderbolagets aktieägare. Motsvarande resultat för 
helåret 2019 uppgick till 136,0 Mkr (20,4) varav 49,9 Mkr (0,9) är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare.  
 

Väsentliga händelser efter  
rapportperiodens utgång 
Den 17 februari 2020 beslöt en extra bolagsstämma att välja in Tomas Berg-
ström som ny ledamot i styrelsen. Han är VD i Byggmästare Anders J Ahlström 
som i slutet på fjärde kvartalet 2019 förvärvade 17,9 procent av aktierna i Infrea.  
 

Utdelning 
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy som innebär att cirka 30 procent av 
resultatet efter skatt som är hänförligt till moderbolagets aktieägare ska delas 
ut till bolagets aktieägare. Vid fastställande av utdelning ska hänsyn tas till fram-
tida förvärvs-, investerings- och utvecklingsmöjligheter för koncernen tillsam-
mans med en bedömning av finansiell ställning och andra för koncernen enligt 
styrelsens väsentliga faktorer.  
 
Infrea lämnade en efterutdelning om 0,60 kronor per aktie hösten 2019 mot 
bakgrund av den reavinst som uppkom i samband med avyttringen av affärsom-
rådet Brandskydd.  
 
Styrelsen bedömer att en utdelning om 10 öre per aktie är i linje med bolagets 
utdelningspolicy. 
 

Framtidsutsikter 
Infrea har under år 2019 byggt upp en plattform med en betydande verksamhet 
inom Mark & Anläggning. Styrelsen bedömning är att dessa bolag i vår decent-
raliserade organisation har en stark lokal förankring och att de ofta är första-
handsvalet när entreprenader inom Mark & Anläggning ska utföras. På dessa 
orter är det en fortsatt god efterfrågan på tjänster varför verksamheten bör ha 
en god tillväxt och en bra resultatutveckling under år 2020. Vidare bör det ge-
nomförda arbetet inom Vatten & Avlopp avseende kostnadsnivån i kombination 
med ett starkare marknadsfokus även leda till en lönsam verksamhet för seg-
mentet.  
 
Bedömningen är att Infrea är väl positionerade för en god tillväxt och resultat 
under kommande år.    
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Omsättningen under fjärde kvartalet 2019 i affärsområdet var väsentligt högre 
än föregående år, 187,6 Mkr jämfört med 72,0 Mkr. Ökningen beror i huvudsak 
på Tälje Mark, som tillkom 1 januari 2019 samt tre nyförvärv som tillkom den 1 
oktober 2019. Asfaltsgruppen hade en svag avslutning på kvartalet och mins-
kade sin omsättning med 12,6 procent jämfört med motsvarande period före-
gående år. Asfaltsgruppen expanderar genom nyanställningar som ska bearbeta 
södra Storstockholm. Under fjärde kvartalet fick Asfaltsgruppen tilldelat ett 
flerårigt avtal med Stockholm Vatten avseende asfalts- och markåterställningar 
i Södra Stockholm/Huddinge (omsättning 15-20 Mkr/år) och i början på 2020 
fick man även tilldelat ett flerårigt avtal med Trafikverket (omsättning ca 30 
Mkr/år). 
 

Efterfrågan på affärsområdets tjänster bedöms som fortsatt god och våra ny-
förvärv, som hade en trög start på kvartalet, har fått fart igen under senare de-
len av kvartalet. 
 
EBITDA för fjärde kvartalet uppgick till 22,2 Mkr (10,3) och rörelseresultatet till 
16,2 Mkr (9,7). Omsättningen för helåret 2019 uppgick till 412,7 Mkr (193,2) och 
rörelseresultatet till 31,2 Mkr (9,0). Affärsområdet hade 181 medarbetare per 
2019-12-31 (69 per 2018-12-31). 
 
 
 

Belopp i Mkr 
2019  

okt-dec 
2018 

okt-dec förändr. 
2019 

jan-dec 
2018 

jan-dec förändr. 
Rörelseintäkter 187,6 72,0 115,6 412,7 193,2 219,5 
Rörelseresultat 16,2 9,7 6,5 31,2 9,0 22,2 
Rörelsemarginal, % 8,6 13,5 - 7,6 4,7 - 
EBITDA 22,2 10,3 11,9 41,5 13,3 28,3 
EBITDA marginal, % 11,8 14,3 - 10,1 6,9 - 
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Omsättningen under det fjärde kvartalet 2019 var lägre än motsvarande kvartal 
föregående år och uppgick till 51,8 Mkr (55,0). Nedgången i omsättningen har 
bland berott på att mindre lönsamma avtal har avslutats under kvartalet. Arbe-
tet med att förbättra lönsamheten pågår bland annat avseende bemanning och 
beläggning av fordon och medarbetare, arbete med prissättning och med att 
minska fasta kostnader, vilket initialt har lett till en minskad omsättning men en 
förbättrad marginal. EBITDA för kvartalet uppgick till 3,0 Mkr (1,3) och rörelse-
resultatet uppgick till -3,1 Mkr (-2,0).  

Resultatet under fjärde kvartalet har påverkats av engångskostnader om ca 2,5 
Mkr. Rensat för dessa visade affärsområdet en förbättring i rörelseresultat från 
-2,0 under fjärde kvartalet 2018 till ca -1 Mkr under fjärde kvartalet 2019. Om-
sättningen för helåret 2019 uppgick till 201,8 Mkr (206,4) och rörelseresultatet 
till -10,1 Mkr (-9,4). Helåret har belastats av engångskostnader om totalt ca 3 
Mkr.  Affärsområdet hade 127 medarbetare per 2019-12-31 (138 per 2018-12-
31).  

 

   

Belopp i Mkr 
2019  

okt-dec 
2018 

okt-dec förändr. 
2019 

jan-dec 
2018 

jan-dec förändr. 
Rörelseintäkter 51,8 55,0 -3,2 201,8 206,4 -4,6 
Rörelseresultat -3,1 -2,0 -1,1 -10,1 -9,4 -0,7 
Rörelsemarginal, % neg neg - neg neg - 
EBITDA 3,0 1,3 1,7 14,7 6,8 7,9 
EBITDA marginal, % 5,8 2,4 - 7,3 3,3 - 
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Övrig finansiell information 
Tillgångar  
Per den sista december 2019 uppgick de totala tillgångarna till 888,2 Mkr vilket 
är en ökning med 19 procent sedan december 2018 då tillgångarna uppgick till 
749,5 Mkr. Ökningen under kvartalet är hänförligt till förvärvade bolag. Sedan 
årsskiftet har goodwill i koncernen minskat med drygt 140 Mkr och nyttjande-
rättstillgångar (relaterat till övergången till IFRS 16) ökat med drygt 93 Mkr.  
Förändringen av goodwill utgörs av ett netto av minskning om 209 Mkr hänförlig 
till den avyttrade Brandskyddsverksamheten och ökning om 67 Mkr hänförligt 
till förvärven som gjordes under fjärde kvartalet. Vidare har kundfordringar 
minskat med cirka 5 Mkr och likvida medel och kortfristiga placeringar ökat med 
drygt 186 Mkr. Av dessa medel är cirka 130 Mkr hänförliga till minoritetens an-
del av försäljningen av affärsområde Brandskydd. Förändringarna i tillgångarna 
är i huvudsak relaterade till försäljningen av Brandskydd-koncernen, förvärv av 
bolag samt övergången till IFRS 16. Anläggningstillgångarna uppgick till 474,9 
Mkr (503,2) och omsättningstillgångarna till 413,3 Mkr (246,3) per sista decem-
ber 2019.   
 
Eget kapital  
Eget kapital uppgick per den sista december 2019 till 473,5 Mkr (394,8). Föränd-
ringen under kvartalet är relaterad till lämnad utdelning till moderbolagets ak-
tieägare om -10 Mkr, nyemission kopplat till förvärv av dotterbolag om 25,2 
Mkr, utköp av resterande 23,8 procent av Asfaltsgruppen om -23,8 Mkr samt 
periodens resultat. Av det egna kapitalet hänför sig 342,5 Mkr (272,1) till mo-
derbolagets aktieägare.  
 
Totala skulder  
De totala skulderna och avsättningarna uppgick per den sista december 2019 
till 414,7 Mkr (354,7) varav 190,2 Mkr (116,5) var långfristiga och 224,5 Mkr 
(238,2) var kortfristiga.   
 
Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 
Per sista december 2019 hade koncernen 162,8 Mkr (86,2) i långfristiga ränte-
bärande skulder och 84,5 Mkr (72,0) i kortfristiga räntebärande skulder. Ök-
ningen i långfristiga skulder är framförallt hänförlig till effekter av IFRS16 och 
förvärvsfinansiering. 
 
Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 53,3 procent att jämföra med 52,7 
procent vid årsskiftet 2018. Kassaflödet från den löpande verksamheten var  
-3,2 Mkr (46,9) under fjärde kvartalet och 29,3 Mkr (45,7) under perioden janu-
ari - december 2019. Koncernen hade ca 247 Mkr i likvida medel och kortfristiga 
placeringar vid periodens utgång. Av dessa är cirka 130 Mkr hänförliga till mino-
ritetens andel av försäljningen av affärsområde Brandskydd.  
 
Medarbetare  
Antal medarbetare vid december månads utgång uppgick till 311 (348 per 2018-
12-31).  
 
Ägare  
De tio största ägarna per 2019-12-31 med därefter kända förändringar framgår 
av nedanstående tabell. 

Aktien 
Antalet utestående aktier vid kvartalsrapportens publicerande är 16 734 610 
och alla aktier har lika röstvärde. Aktien noterades den 20 april 2018 på Nasdaq 
First North Growth Market och är från den 13 juni 2019 noterad på Nasdaq First 
North Premier Growth Market. Per den sista december 2019 hade bolaget cirka 
1 100 aktieägare och aktiens slutkurs per detta datum var 27,60 kronor. 
 
Styrelsen i Infrea beslöt med stöd av bemyndigande från årsstämman att emit-
tera 1 008 060 aktier motsvarande 23,8 Mkr den 1 oktober 2019 som en del av 
förvärvet av tre bolag inom Mark & Anläggning. Emissionskursen på de nyemit-
terande aktierna har fastställts som ett viktat genomsnittligt handelspris under 
tjugo dagar före tillträdet till 23,61 kronor per aktie. Nyemissionen innebär en 
utspädning om 6,0 procent.  
 
Teckningsoptionsprogram 
På årsstämman 2018 beslöts att emittera ett teckningsoptionsprogram till bo-
lagets VD. Programmet omfattar 200 000 optioner som kan användas för att 
teckna lika många aktier till kurs 32 kronor senast i juni 2021. Optionerna har 
förvärvats av bolagets VD som erlagt en premie till bolaget beräknad enligt 
Black & Scholes om 70 öre per option, vilket bedöms motsvara marknadspris. 
 
Valberedning 
I enlighet med de instruktioner som årsstämman lämnade har det under tredje 
kvartalet tillsatts en valberedning som ska förbereda val till kommande års-
stämma. De personer som utsetts är Erik Lindeblad, representerande Lindeblad 
Technology AB, Dag Sundman samt Mats Svensson representerande Zepiroth 
AB. Valberedningen har utsett Mats Svensson till sammankallande. Eventuella 
förslag kan ställas till honom på adress mj.svensson@telia.com. Årsstämman 
äger rum den 14 maj 2020. 
 
Närståendetransaktioner 
Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.  
 
Säsongsvariationer 
Infreas dotterbolag påverkas av säsongsmässiga variationer och kalendereffek-
ter. Respektive kvartal är relativt jämförbara mellan åren. Dock har Affärsområ-
det Mark & Anläggning lägre omsättning under årets första kvartal eftersom as-
faltläggning inte är möjligt under årets kalla period. Omsättningen på koncern-
nivå är lägst under kvartal 1 och 3. 

Ägare Antal aktier  Procent röster och kapital 
Lindeblad Technology AB 3 009 025 18,0% 
Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB 3 000 000 17,9% 
Broholmen Invest AB 1 019 120 6,1% 
Gennaker AB 980 869 5,9% 
Dag Sundman 646 823 3,9% 
Falisk Invest AB 533 679 3,2% 
Ponytail Invest AB 442 147 2,6% 
Nordnet Pensionsförsäkringar AB 433 344 2,6% 
Actorius AB 409 711 2,4% 
Zepiroth AB 343 430 2,1% 
Övriga ägare 5 916 462 35,4% 
Summa 16 734 610 100% 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 
 

Belopp i Mkr Not 
2019  

okt-dec 
2018  

okt-dec 
2019  

jan-dec 
2018  

jan-dec 
Kvarvarande verksamheter           
Nettoomsättning   238,7 127,4 611,7 393,9 
Övriga rörelseintäkter   0,7 -0,3 2,8 5,7 
Totala intäkter   239,4 127,0 614,5 399,6 
Råvaror och förnödenheter   -109,4 -44,7 -270,7 -137,0 
Övriga externa kostnader   -44,8 -32,6 -123,7 -113,7 
Personalkostnader   -64,1 -45,5 -176,0 -137,2 
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -11,9 -4,9 -34,3 -20,3 
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar   -0,4 0,5 -1,1 -0,1 
Övriga rörelsekostnader   -0,2 4,7 -0,5 -0,1 
Rörelsens kostnader 7 -230,8 -122,5 -606,3 -408,5 
            
Rörelseresultat         8,6 4,5 8,1 -8,9 
            
Omvärdering av finansiell skuld  3 - - 10,5 - 
Övrigt finansnetto   -1,0 -1,0 -6,0 -2,5 
Resultat före skatt   7,6 3,4 12,5 -11,4 
            
Skatt   -3,1 0,3 -6,1 0,4 
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter   4,5 3,7 6,4 -11,0 
            
Avvecklade verksamheter           
Periodens resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 5 - 14,3 129,5 31,4 
Periodens resultat   4,5 18,0 136,0 20,4 
            
Koncernens rapport över totalresultat           
Periodens resultat   4,5 18,0 136,0 20,4 
Övrigt totalresultat   - - - - 
Periodens totalresultat   4,5 18,0 136,0 20,4 
            
Hänförligt till moderbolagets aktieägare   3,3 8,4 49,9 0,9 
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande   1,2 9,6 86,0 19,5 
            
Resultat per aktie           
-före utspädning (kr)   0,20 0,53 3,13 0,06 
-efter utspädning (kr)   0,20 0,53 3,13 0,06 
            
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter           
-före utspädning (kr)   0,20 0,12 0,19 -0,82 
-efter utspädning (kr)   0,20 0,12 0,19 -0,82 
Antal aktier vid periodens utgång   16 734 610 15 726 550 16 734 610 15 726 550 
-Genomsnittligt antal aktier före utspädning   16 734 610 15 726 550 15 978 565 15 484 367 
-Genomsnittligt antal aktier efter utspädning   16 734 610 15 726 550 15 978 565 15 484 367 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
 

Belopp i Mkr Not 
2019  

31 dec 
2018  

31 dec 
TILLGÅNGAR       
Goodwill   259,8 401,5 
Övriga immateriella anläggningstillgångar   5,2 4,8 
Materiella anläggningstillgångar   115,8 96,6 
Nyttjanderättstillgångar 7 93,8 - 
Finansiella anläggningstillgångar   0,4 0,3 
Summa anläggningstillgångar   474,9 503,2 
Varulager   11,0 2,6 
Kundfordringar   134,0 140,8 
Övriga fordringar   21,4 42,0 
Kortfristiga placeringar   125,7 - 
Likvida medel   121,3 60,9 
Summa omsättningstillgångar   413,3 246,3 
        
SUMMA TILLGÅNGAR   888,2 749,5 
        
    2019 2018 
Belopp i Mkr   31 dec 31 dec 
EGET KAPITAL OCH SKULDER       
Eget kapital        
-hänförligt till moderbolagets aktieägare   342,5 272,1 
-hänförligt till ägare utan bestämmande inflytande   130,9 122,6 
Summa eget kapital   473,5 394,8 
Skulder       
Långfristiga räntebärande skulder 7 162,8 86,2 
Övriga långfristiga skulder och avsättningar   27,4 30,3 
Kortfristiga räntebärande skulder 7 84,5 72,0 
Leverantörsskulder   63,1 63,6 
Övriga kortfristiga skulder   76,9 102,6 
Summa skulder   414,7 354,7 
        
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   888,2 749,5 

 

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGNA KAPITAL I SAMMANDRAG 

Belopp i Mkr 
2019 

jan-dec 
2018 

jan-dec 
Ingående balans 394,8 372,3 
Utdelning minoritetsägare -38,1 -2,8 
Utdelning till moderbolagets aktieägare -10,0 - 
Nyemission 25,2 16,0 
Kostnader hänförliga till nyemission - -2,4 
Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie - 0,1 
Ägarförändringar i koncernen -34,3 -8,9 
Periodens resultat 136,0 20,4 
Vid periodens slut 473,5 394,8 
Varav innehav utan bestämmande inflytande 130,9 122,6 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 
 

Belopp i Mkr Not 
2019  

okt-dec 
2018  

okt-dec 
2019  

jan-dec 
2018  

jan-dec 
Den löpande verksamheten           
Den löpande verksamheten   2,1 15,0 129,8 28,4 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   10,7 19,2 -90,7 24,4 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd-
ring av rörelsekapital   12,8 34,2 39,1 52,8 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet           
Ökning/Minskning av varulager   0,4 12,1 0,7 -0,5 
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar   4,7 7,6 4,3 -4,3 
Ökning/Minskning av kortfristiga rörelseskulder   -21,1 -7,0 -14,8 -2,3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 -3,2 46,9 29,3 45,7 
            
Investeringsverksamhet   -62,8 -9,5 121,0 -28,3 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 5,6 -62,8 -9,5 121,0 -28,3 
            
Finansieringsverksamheten   25,4 -3,9 -89,9 1,9 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 25,4 -3,9 -89,9 1,9 
            
Periodens kassaflöde   -40,7 33,5 60,4 19,3 
            
Likvida medel vid periodens ingång   162,0 27,4 60,9 41,6 
Likvida medel vid periodens slut   121,3 60,9 121,3 60,9 

 

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 
 

  
2019  

okt-dec 
2019  

juli-sept 
2019  

apr-jun 
2019  

jan-mars 
2018  

okt-dec 
2018  

juli-sept 
2018  

apr-juni 
2018  

jan-mars 
2017  

okt-dec 
EBITDA marginal, % 8,7 8,8 10,0 -6,7 8,9 2) 8,4 2) 0,8 1) 2) -20,4 2) - 
EBITA marginal, % 3,7 3,0 5,6 -15,9 5,2 2) 3,6 2) -3,5 1) 2) -31,3 2) - 
Rörelsemarginal, % 3,6 2,8 5,5 -16,3 5,4 2) 3,4 2) -3,7 1) 2) -31,5 2) - 
Soliditet, % 53,3 65,6 65,3 49,4 52,7 57,0 56,0 60,0 58,0 
Skuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 
EK/aktie, kr 20,47 21,17 21,28 16,98 17,31 18,09 17,79 17,86 18,54 
Aktiekurs, kr 27,6 25,0 25,2 26,0 19,0 15,75 16,25 - - 
Aktiekurs/EK per aktie, % 135 118 118 153 110 87 91 - - 
Resultat per genomsnittligt 
antal aktier, kr 0,20 -0,08 3,37 -0,32 0,53 0,30 -0,13 1) -0,68 3,05 

Resultat per aktie efter full 
utspädning, kr 

0,20 -0,08 3,37 -0,32 0,53 0,30 -0,13 1) -0,68 3,05 

Antal medarbetare 311 208 214 385 348 331 333 324 312 
 
1) Nyckeltal för 2018 har räknats om med avseende på omklassificering av emissionskostnader som felaktigt redovisats i resultaträkningen i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2018.  
Felet korrigerades retroaktivt i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2018. 
2) Nyckeltal avseende 2018 har räknats om med avseende på avyttringen av affärsområdet Brandskydd som redovisas som avvecklad verksamhet. 

 
Definitioner 
EBITDA    Avser rörelseresultat före avskrivningar 
EBITDA marginal   EBITDA/Rörelsens intäkter 
EBITA    Avser rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 
EBITA marginal   EBITA/Rörelsens intäkter 
Rörelsemarginal   Rörelseresultat/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 
Resultat per aktie   Resultat under perioden dividerat med genomsnittligt antal aktier  
Full utspädning   Antal aktier ökat med utestående teckningsoptioner (200 000 st), förutsatt att utestående optioner tecknas  

(teckningskursen är 32 kr). 
Antal medarbetare   Antal medarbetare vid slutet av perioden 
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Moderbolaget 
Huvudsakliga funktioner för moderbolaget Infrea är att arbeta med affärsut-
veckling, finansiering, styrning, analys och förvärv samt kommunikation. Antalet 
medarbetare uppgick den 31 december 2019 till 3 (3) personer. 
 
Rörelsens intäkter och resultat 
Moderbolagets omsättning, som uteslutande består av internfakturering av 
tjänster, uppgick under fjärde kvartalet till sammanlagt 1,6 Mkr (1,0). Under 
kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till -5,9 Mkr (-4,0) vilket i huvudsak kan 
hänföras till personalkostnader och löpande externa kostnader. Moderbolaget 
hade under fjärde kvartalet i år fler medarbetare än motsvarande period före-
gående år. Vidare har det fjärde kvartalet påverkats av kostnader hänförliga till 
investeringar i gemensamma system. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2019 
uppgick till -4,3 Mkr (-3,0) och periodens resultat och totalresultat uppgick till  
-5,7 Mkr (12,2). 
 
Finansiell ställning 
Moderbolagets tillgångar utgörs främst av aktier i dotterbolag och fordringar på 
dotterföretag. Per den sista december 2019 uppgick de totala tillgångarna till 
504,6 Mkr (270,3) varav 449,1 Mkr (264,7) utgjordes av anläggningstillgångar 

och 55,4 Mkr (5,6) av omsättningstillgångar. Eget kapital uppgick per den sista 
december 2019 till 256,3 Mkr vilket är en liten ökning jämfört med den 31  
december 2018 (254,3 Mkr). Eget kapital under fjärde kvartalet har påverkats 
av lämnad utdelning till moderbolagets aktieägare om -10 Mkr, av nyemission 
kopplat till förvärv om 25,2 Mkr samt av periodens resultat.  De totala skulderna 
och avsättningarna uppgick per den sista december 2019 till 248,3 Mkr (16,0) 
varav 64,4 Mkr (0) var långfristiga och 183,9 Mkr (16,0) var kortfristiga.  
Ökningen av räntebärande skulder är relaterad till förvärvslån i samband med 
förvärven som skedde under fjärde kvartalet. I övrigt är skulderna i moderbola-
get i huvudsak koncerninterna.   
 
Kassaflöde 
Moderbolaget har inte gjort några investeringar i materiella eller immateriella 
anläggningstillgångar under perioden. Under kvartalet uppgick kassaflödet från 
den löpande verksamheten till -5,7 Mkr (-2,6), från investeringsverksamheten 
till -138,3 Mkr (-15,8) vilket avser lån till dotterbolag för förvärv och utköp av 
minoriteter och från finansieringsverksamheten 67,3 Mkr (14,0), vilket är rela-
terat förvärvslån i samband med förvärven som skedde under fjärde kvartalet. 
Detta har tillsammans givit ett kassaflöde om -76,7 Mkr (-4,4) under fjärde kvar-
talet. Kassaflödet för perioden januari – december 2019 uppgår till 49,5 Mkr 
(4,0).

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 

Belopp i Mkr 
2019  

okt-dec 
2018  

okt-dec 
2019  

jan-dec 
2018  

jan-dec 
Nettoomsättning 1,6 1,0 4,7 4,1 
Övriga rörelseintäkter - 0,0 - 0,0 
Summa rörelsens intäkter 1,6 1,0 4,7 4,1 
          
Övriga externa kostnader -3,7 -2,2 -8,9 -5,5 
Personalkostnader -2,2 -1,8 -8,0 -5,9 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rörelsens kostnader -5,9 -4,0 -16,9 -11,4 
          
Rörelseresultat       -4,3 -3,0 -12,2 -7,3 
          
Finansiella poster 1,8 15,2 2,2 15,2 
Resultat efter finansiella poster -2,5 12,2 -10,0 7,9 
Bokslutsdispositioner -3,2 - -3,2 - 
Resultat före skatt -5,7 12,2 -13,1 7,9 
Skatt -  -   -   -  
Periodens resultat -5,7 12,2 -13,1 7,9 
          
Övrigt totalresultat - - - - 
Periodens totalresultat -5,7 12,2 -13,1 7,9 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 
 

Belopp i Mkr 
2019 

31 dec 
2018 

31 dec 
TILLGÅNGAR     
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 
Finansiella anläggningstillgångar 449,1 264,7 
Summa anläggningstillgångar 449,1 264,7 
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar - - 
Övriga kortfristiga fordringar 0,8 0,4 
Likvida medel 54,6 5,2 
Summa omsättningstillgångar 55,4 5,6 
      
SUMMA TILLGÅNGAR 504,6 270,3 
      
  2019 2018 
Belopp i Mkr 31 dec 31 dec 
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
Summa bundet eget kapital 0,7 0,6 
Summa fritt eget kapital 255,6 253,6 
Summa eget kapital 256,3 254,3 
      
Långfristiga skulder     
Långfristiga räntebärande skulder 64,4 - 
Summa långfristiga skulder 64,4 - 
      
Kortfristiga skulder     
Kortfristiga räntebärande skulder 17,0 14,0 
Leverantörsskulder 0,9 0,4 
Övriga kortfristiga skulder 166,0 1,6 
Summa kortfristiga skulder 183,9 16,0 
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 504,6 270,3 

 

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
  2019 2018 
Belopp i Mkr jan-dec jan-dec 
Vid periodens början 254,3 232,6 
Nyemission 25,2 16,0 
Kostnader hänförliga till nyemission - -2,4 
Utdelning till moderbolagets aktieägare -10,0 - 
Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie - 0,1 
Periodens resultat -13,1 7,9 
Vid periodens slut 256,3 254,3 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 
 

Belopp i Mkr 
2019  

okt-dec 
2018  

okt-dec 
2019  

jan-dec 
2018  

jan-dec 
          
Den löpande verksamheten         
Den löpande verksamheten -2,5 11,9 -10,0 7,9 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -2,1 -15,3 -3,3 -15,3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av  
rörelsekapital -4,6 -3,4 -13,3 -7,3 

          
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet         
Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar -0,2 -0,1 -0,6 -0,1 
Ökning/Minskning av kortfristiga rörelseskulder -0,9 0,8 1,2 -0,3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten -5,7 -2,6 -12,8 -7,7 
          
Investeringsverksamhet -138,3 -15,8 -143,3 -16,0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -138,3 -15,8 -143,3 -16,0 
          
Finansieringsverksamheten 67,3 14,0 205,5 27,7 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 67,3 14,0 205,5 27,7 
          
Periodens kassaflöde -76,7 -4,4 49,5 4,0 
          
Likvida medel vid periodens ingång 131,3 9,5 5,2 1,1 
Likvida medel vid periodens slut 54,6 5,2 54,6 5,2 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) som de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 
34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings re-
kommendation RFR 2, redovisning för juridiska personer. Moderbolagets delårsrapporte-
ring har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt RFR 2, Redovisning för juri-
diska personer. 
 
De redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som tillämpats i delårsrapporten överens-
stämmer med de som redogörs för i den senaste årsredovisningen med undantag för den 
nya standarden IFRS 16 Leasingavtal som tillämpas från och med den 1 januari 2019. 
 

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 balansräk-
ningen. 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 
nyttjanderätten har värderats till motsvarande storleken på leasingskulden vid 
övergångstidpunkten. Den huvudsakliga påverkan på koncernens redovisning härrör från 
redovisning av hyreskontrakt avseende lokaler och fordon. Effekterna på koncernens ba-
lansräkning den 1 januari 2019 är att en nyttjanderätt om 63,2 Mkr tillkommer, en omklas-
sificering av förutbetalda kostnader om -2,8 Mkr redovisas samt en leasingskuld om 60,4 
Mkr tillkommer.  Åtaganden har diskonterats med en marginell låneränta om 2,5 %– 3,5%.  
IFRS16 tillämpas även i segmentsredovisningen. Effekter av övergången presenteras när-
mare i not 7.   
 
Korttidsleasingavtal och avtal där tillgången har ett lågt värde ingår inte i de redovisade 
skulderna eller nyttjanderätterna. 
 

Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av delårsrapporten kräver att företagsledningen gör bedömningar och upp-
skattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och 
de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet 
kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. De kritiska bedömningarna och 
uppskattningarna är desamma som i den senaste årsredovisningen. 
 
 
Not 3 Verkligt värde av finansiella instrument 
Koncernen har finansiella instrument där nivå 3 använts för att fastställa det verkliga vär-
det. Vid fjärde kvartalets utgång fanns finansiella skulder värderade till verkligt värde via 
resultatet avseende tilläggsköpeskillingar hänförliga till fjärde kvartalets förvärv om 11,6 
Mkr. Verkligt värde på koncernens finansiella tillgångar och skulder uppskattas vara lika 
med dess bokförda värden. Koncernen tillämpar inte nettoredovisning för några av sina 
väsentliga tillgångar eller skulder. Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resul-
tatet vid årets ingång avsåg ännu ej utbetalda tilläggsköpeskillingar om 10 Mkr hänförlig till 
förvärvet av Tälje Mark samt 15 Mkr hänförligt till förvärvet av BST-koncernen. Under andra 
kvartalet 2019 har båda skulder reglerats. Vidare hade koncernen en finansiell skuld om 
23,2 Mkr hänförligt till åtagandet att förvärva resterande 30% av Tälje Marks holdingbolag 
2021 och 2022. Förvärvet av resterande 30% tidigarelades och skedde redan under andra 
kvartalet 2019. Köpeskillingen fastställdes till 12,7 Mkr. Skulden om 23,2 Mkr omvärdera-
des under andra kvartalet i samband med förvärvet och den positiva effekten om 10,5 Mkr 
redovisades under andra kvartalet i finansnettot.  
 

 
Not 4 Fördelning av intäkter 
 

  

Belopp i Mkr 
2019  

okt-dec 
2018  

okt-dec 
2019  

jan-dec 
2018  

jan-dec 
Segment, affärsområde         
Mark & Anläggning 187,6 72,0 412,7 193,2 
Vatten & Avlopp 51,8 55,0 201,8 206,4 
Infrea (moderbolag) 1,6 1,0 4,7 4,1 
Elimineringar -1,6 -1,0 -4,7 -4,1 
Totalt koncernen 239,4 127,0 614,5 399,6 

 
 

                     Rörelseresultat                Rörelsemarginal, % 

Belopp i Mkr 
2019  

okt-dec 
2018  

okt-dec 
2019  

jan-dec 
2018 jan-

dec 
2019  

okt-dec 
2018  

okt-dec 
2019  

jan-dec 
2018  

jan-dec 
Segment, affärsområde                 
Mark & Anläggning 16,2 9,7 31,2 9,0 8,6 13,5 7,6 4,7 
Vatten & Avlopp -3,1 -2,0 -10,1 -9,4 neg neg neg neg 
Infrea (moderbolag) -4,3 -3,0 -12,2 -7,3 neg neg neg neg 
Elimineringar -0,2 -0,2 -0,8 -1,2 - - - - 
Totalt koncernen 8,6 4,5 8,1 -8,9 3,6 3,5 1,3 neg 
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Not 5 Avvecklade verksamheter 
Den strategiska översyn som Infrea gjort avseende koncernens innehav i BST Brandskydds-
teamet-koncernen (BST) utmynnade i att Infrea avyttrade innehavet. Verksamheten i BST 
Brandskyddsteamet-koncernen har bedrivits självständigt i ett eget affärsområde, affärs-
området Brandskydd. I den avyttrade verksamheten fanns innehav utan bestämmande 

inflytande. Den delen av transaktionen har redovisats över eget kapital. Affären slutfördes 
den 21 maj 2019 och resultatet av den avyttrade verksamheten redovisas fram till dess som 
resultat från avvecklade verksamheter i koncernens resultaträkning. Jämförelsesiffror har 
räknats om. 

 
Resultat från avvecklad verksamhet 
 

Belopp i Mkr, Koncernen 
2019  

okt-dec 
2018 

 okt-dec 
2019  

jan-dec 
2018  

jan-dec 
Intäkter - 97,5 125,7 297,3 
Kostnader - -79,3 -108,7 -257,3 
Resultat före skatt - 18,3 17,0 40,0 
          
Skatt - -4,0 -3,6 -8,6 
Resultat efter skatt men före realisationsresultat vid 
avyttring av den avvecklade verksamheten - 14,3 13,4 31,4 
          
          
          
Realisationsresultat vid avyttring av den avvecklade  
verksamheten - - 116,0 - 
Skatt hänförlig till ovanstående realisationsresultat - - - - 
Resultat från avyttring efter skatt -  - 116,0  - 
          
Totalt resultat från perioden - 14,3 129,5 31,4 
          
          
-Hänförligt till moderbolagets aktieägare - 6,5 47,0 13,6 
-Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande - 7,8 82,4 17,8 

 
Påverkan på likvida medel   
    
Erhållen köpeskilling i likvida medel 361,6 
Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten -16,5 
Påverkan på likvida medel 345,1 
    
    
Belopp i Mkr maj, 2019 
Avyttrade tillgångar och skulder   
Immateriella anläggningstillgångar 226,8 
Materiella anläggningstillgångar 2,9 
Nyttjanderättstillgångar 20,1 
Finansiella anläggningstillgångar 0,1 
Kundfordringar och övriga fordringar 98,7 
Likvida medel 16,5 
Uppskjuten skatteskuld -0,1 
Leverantörsskuld och övriga skulder -109,9 
Netto avyttrade tillgångar och skulder 255,1 
    Varav avyttrade nettotillgångar hänförliga till Infrea-koncernen 
redovisade över resultatet 245,6 
   Varav avyttrade nettotillgångar hänförliga till innehav utan  
bestämmande inflytande redovisat över eget kapital 9,5 
  255,1 

Kassaflöde från avvecklad verksamhet  

Belopp i Mkr Not 
2019  

okt-dec 
2018  

okt-dec 
2019  

jan-dec 
2018  

jan-dec 
Netto kassaflöden från avvecklade verksamheter           
Kassaflöden från den löpande verksamheten   - 45,9 18,4 59,4 
Kassaflöden från investeringsverksamheten 6 - -1,6 -21,7 -2,0 
Kassaflöden från finansieringsverksamheten   - -34,8 2,7 -57,8 
Netto kassaflöden från avvecklade verksamheter   - 9,5 -0,6 -0,4 
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Not 6 Rörelseförvärv 
Förvärv januari - december 2019 
Under fjärde kvartalet har tre förvärv genomförts med tillträde 1 oktober 2019 och med en 
beräknad total årsomsättning om ca 345 Mkr. Samtliga förvärv ingår i affärsområdet Mark 
& Anläggning. Inga förvärv är enskilt väsentligt för koncernen varför upplysningarna har 

sammanslagits nedan. Som resultat av förvärven förväntas koncernen öka sin närvaro på 
deras geografiska marknader. Samtliga förvärvsanalyser har fastställts innan utgången av 
2019.  

 

Infrea genomförde under 2019 följande förvärv: 
 

Förvärvad enhet Säte 
Förvärvs- 
tidpunkt Förvärvspris 

Andel av eget 
kapital, % 

Uppskattad årlig  
omsättning, Mkr1) Antal anställda Affärsområde 

Anläggningsgruppen i Skaraborg AB Skövde 2019-10-01 42** 100% 145 41 Mark & Anläggning 
Mark & VA i Göteborg AB Göteborg 2019-10-01 31*** 100% 80 16 Mark & Anläggning 
Siljan Schakt Entreprenad AB Orsa 2019-10-01 53 100% 120 50 Mark & Anläggning 

 
1) Årsomsättning enligt senast fastställda bokslut 2018 
**Tilläggsköpeskilling om maximalt 10 Mkr baserat på rörelseresultat 2020 kan utgå under vissa förutsättningar. 
***Tilläggsköpeskilling om maximalt 1,6 Mkr baserat på rörelseresultat 2020 kan utgå under vissa förutsättningar. 
 
Förvärvet av SWE Sprinkler AB som skedde under första kvartalet 2019 ingår i det avyttrade affärsområdet Brandskydd som inte lägre är en del av Infrea-koncernen. 
 
Infrea genomförde under 2018 följande förvärv: 
 

Förvärvad enhet Säte 
Förvärvstid-

punkt Förvärvspris 
Andel av eget 

kapital, % 
Uppskattad årlig 
omsättning, Mkr Antal anställda Affärsområde 

Tälje Mark AB Södertälje 2018-12-21 51**** 70% 102 24 Mark & Anläggning 
 
****Tilläggsköpeskilling om 10 mkr baserat på rörelsekapital vid tillträde utgår. 
 
 

Effekter av förvärv 2019  2018 
Redovisade belopp på  
identifierbara nettotillgångar Bokfört värde 

Verkligt värde  
justering Verkligt värde   Bokfört värde 

Verkligt  
värdejustering 

Avyttring 30% 
av innehav 1) Verkligt värde 

Immateriella tillgångar 2,0   2,0   - -   - 
Materiella anläggningstillgångar 40,2 19,2 59,3   0,2 -   0,2 
Varulager 11,2   11,2   - -   - 
Kundfordringar och övriga fordringar 61,8   61,8   24,8 -   24,8 
Likvida medel 32,2   32,2   18,8 -   18,8 
Avsättningar -0,2   -0,2   - -   - 
Räntebärande skulder -22,8   -22,8   - -   - 
Leverantörsskulder och övriga  
rörelseskulder -63,4   -63,4   -27,6 -   -27,6 
Uppskjuten skatteskuld -3,3 -3,9 -7,2   - -   - 
Netto identifierbara tillgångar  
och skulder 57,7 15,2 72,9  16,2   16,2 

Koncerngoodwill  67,0 67,0     44,8   44,8 
Avyttring till innehav utan  
bestämmande inflytande*          -15,3 -15,3 
Överförd ersättning 57,7 82,2 140,0   16,2 44,8 -15,3 45,7 

 
1) Redovisat värde på tidigare ägd andel uppgår till 13,5 Mkr. 
 

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

Förvärvsrelaterade utgifter 
Förvärvsrelaterade utgifter uppgår till ca 1,3 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. 
 
Tilläggsköpeskilling 
Enligt avtal om villkorande tilläggsköpeskillingar kan koncernen komma att kontant betala 
tilläggsköpeskillingar baserat på rörelseresultat 2020 om särskilda villkor är uppfyllda. 
Maximalt ej diskonterade belopp som kan komma att utbetalas till de tidigare ägarna kan 
bli i intervallet 0-11,6 Mkr, varav hela beloppet avser förvärv gjorda under 2019. Om till-
läggsköpeskillingarna faller ut kommer dessa regleras under första halvåret 2021. 

Beloppet har skuldförts i koncernens balansräkning i posten "övriga långfristiga skulder" 
och har inte diskonterats. Det löper ingen ränta på skulden.  
 
Per 2019-12-31 redovisas villkorade köpeskillingar om 11,6 Mkr (25,0) i posten "övriga 
långfristiga skulder".  Det verkliga värdet på de villkorade köpeskillingarna är i nivå 3 i 
verkligt värdehierarkin.  
 
Övervärden 
Av det övervärde om 82,2 Mkr (44,8) som uppstått genom förvärven 2019 är 67,0 Mkr 
(44,8) hänförliga till goodwill, resterande övervärden avser fastigheter, mark och fordon. 
Inga övriga immateriella tillgångar är identifierade som uppfyller villkoren för separat re-
dovisning.  
 
Bidrag till koncernen 2019 
De intäkter från förvärven 2019 som ingår i koncernens resultaträkning sedan respektive 
förvärvstillfälle uppgår till 80,1 Mkr. Förvärvade enheter 2019 har bidragit till ett rörelse-
resultat om 1,4 Mkr för 2019. 
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Överförd ersättning 2019 2018 
Likvida medel 91,7 35,7 
Emitterade aktier (1 008 060 stamaktier) 25,2 - 
Villkorade köpeskillingar 11,6 10,0 
Skuldförd ersättning 11,6 15,3 
Total överförd ersättning 140,0 61,0 
      
Likvidpåverkan på koncernen     
Överförd ersättning -140,0 -61,0 
Skuldförd villkorad köpeskiling 11,6 10,0 
Skuldförd ersättning 11,6   
Skuldförd ersättning reglerad i aktier 25,2 15,3 
Förvärvade likvida medel 32,2 18,8 
Total likvidpåverkan -59,5 -16,9 
      
      
 Villkorade köpeskillingar 2019 2018 
Per 1 januari 25,0 15,0 
Vinster och förluster redovisade i resultaträkningen - - 
Betalade villkorade köpeskillingar -25,0 - 
Tillkommande villkorade köpeskillingar  
pga förvärv under året 11,6 10,0 
Per 31 december 11,6 25,0 

 
 
Not 7 Övergångseffekter av IFRS 16 
Koncernen har i och med implementeringen av IFRS 16 omklassificerat operationella lea-
singavtal till nyttjanderättstillgångar och leasingskulder som redovisas i balansräkningen.  
 
Infrea har valt att redovisa övergången till den nya standarden med den förenklade meto-
den. Lättnadsregeln att inte upprätta ett jämförande år har tillämpats. Storleken på nytt-
janderättstillgången vid övergången uppgår till ett belopp som motsvarar leasingskulden, 

med justering för förutbetalda leasingavgifter. Övergången medför ingen påverkan på eget 
kapital.  
 
Infreas leasingavtal består främst av hyreskontrakt för lokaler och fordon. Korttidsleasing-
avtal 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. 

 
Effekter av IFRS 16 på koncernens rapport över totalresultat 
 

  
Redovisning enligt 

IAS 17 
Redovisning enligt 

IFRS 16   
Redovisning enligt 

IAS 17  
Redovisning enligt 

IFRS 16   
  2019 2019   2019 2019   

 okt-dec okt-dec Effekt jan-dec jan-dec Effekt 
Resultatposter, kvarvarande verksamheter             
Övriga externa kostnader -49,5 -44,8 4,7 -139,5 -123,7 15,8 
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -7,6 -11,9 -4,3 -19,6 -34,3 -14,7 
Rörelseresultat 8,2 8,6 0,4 6,9 8,1 1,2 
EBITDA 16,2 20,9 4,7 27,7 43,5 15,8 
Periodens resultat 4,7 4,5 -0,2 136,8 136,0 -0,8 

 
 
Nedan visas effekter på tillgångar och skulder vid övergången till IFRS 16 1 januari 2019 

 Belopp i Mkr 31 dec 2018 
Omklassificering till följd 

av IFRS 16 Omräkning till IFRS 16 
Omräknade balansposter  

1 jan 2019 
Materiella anläggningstillgångar 96,6 -23,9   72,7 
Nyttjanderättstillgångar - 23,9 63,2 87,1 
Varav byggnader     41,2 41,2 
Varav fordon   23,9 21,3 45,2 
Varav inventarier     0,6 0,6 
          
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,3   -2,8 8,5 
          
SUMMA TILLGÅNGAR 603,9   60,4 664,3 
          
Långfristiga räntebärande skulder 86,2 -17,3   68,9 
Långfristiga leasingskulder - 17,3 46,5 63,8 
          
Kortfristiga räntebärande skulder 72,0 -7,7   64,3 
Kortfristiga leasingskulder - 7,7 13,9 21,6 
          
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 603,9   60,4 664,3 
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Nedan visas effekter av IFRS 16 på koncernens rapport över finansiell ställning * 

Belopp i Mkr 
2019-12-31  

(IFRS 16) Effekt IFRS 16 

Omklassificering av 
finansiell leasing till 

följd av IFRS 16 
2019-12-31  

(IAS 17) 
Materiella anläggningstillgångar 115,8   -7,6 123,4 
Nyttjanderättstillgångar 93,8 86,2 7,6 - 
Varav byggnader 64,0 64,0   - 
Varav fordon 29,4 21,8 7,6 - 
Varav inventarier 0,4 0,4   - 
Uppskjutna skattefordringar 0,2 0,2   - 
Summa anläggningstillgångar 474,9 86,4   388,5 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6,4 -3,3   9,7 
Summa omsättningstillgångar 413,3 -3,3   416,6 
SUMMA TILLGÅNGAR 888,2 83,1   805,1 
          
Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare) 342,5 -0,8   343,3 
Eget kapital (hänförligt till innehav utan bestämmande 
inflytande) 

130,9 0,0 
  

130,9 

          
Långfristiga leasingskulder 71,7 67,0   4,7 
Summa långfristiga skulder 190,2 67,0   123,2 
Kortfristiga leasingskulder 19,7 16,9   2,8 
Summa kortfristiga skulder 224,5 16,9   207,6 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 888,2 83,1   805,1 

 
*För information om nyttjanderättstillgångar som redovisats som avyttrade under avvecklade verksamheter, se not 5.   
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Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.  
 
Infreas operativa och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i Bolagets årsredovisning för 2018 som finns tillgänglig på bolagets hemsida. 
 
 
Stockholm 2020-02-18 
 
 
 
 
Tony Andersson 
Verkställande direktör 
     
 
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida infrea.se 

 
 
Kommande händelser 
 
Delårsrapport januari – mars 2020 (Q1): 14 maj 2020 
Delårsrapport januari-juni 2020 (Q2): 14 augusti 2020 
Delårsrapport januari – september 2020 (Q3): 13 november 2020 
Delårsrapport januari – december 2020 (Q4):  19 februari 2021 
 
Årsstämma 2020: 14 maj 2020 
Infreas årsredovisning för 2019 beräknas bli offentlig i vecka 16 och kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida.  
 
 
Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. In-
formationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2020 kl 08.30 CET. 

 

 

 

 
 

 


