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Andra kvartalet 2019 
• Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 167,0 Mkr (116,8). Affärsområdet Brandskydd 

redovisas som avvecklad verksamhet från och med första kvartalet 2019. 

• EBITDA för koncernen uppgick till 16,7 Mkr (0,9). 

• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 9,1 Mkr (-4,4). 

• Resultat efter skatt från affärsområde Brandskydd (avvecklad verksamhet, inkl. reavinst vid avyttringen) uppgick 
till 119,9 Mkr (10,3). 

• Resultat per aktie 3,37 kr (-0,13). 

• Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma hösten 2019 för beslut om en efterutdelning om 0,6 
kr/aktie till bolagets aktieägare.  

• Affärsområden: 

• Mark & Anläggning har haft en god tillväxt under kvartalet och en rörelsemarginal på 13,9 % (8,8). Avtal 
har tecknats att förvärva Anläggningsgruppen i Skaraborg AB. Tillträde beräknas ske 1 oktober 2019. 
Under kvartalet har resterande 30 % av Tälje Mark förvärvats. 

• Vatten & Avlopp förbättrar sitt resultat med bibehållen omsättning. 
 

 

 

 

 
 

Första halvåret 2019 
• Koncernens omsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 247,3 Mkr (164,7). 

• EBITDA för koncernen uppgick till 11,3 Mkr (-8,9). 

• Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -4,0 Mkr (-19,5). 

• Resultat per aktie 3,05 kr (-0,81). 

 

Resultatutveckling i sammandrag 

Belopp i Mkr 
2019 

apr-jun 
2018 

apr-jun förändr. 
2019 

jan-jun 
2018 

jan-jun förändr. 
2018/19  

rull 12 mån 
2018 

jan-dec   
Om IFRS16 ej 

tillämpats 2019 jan-jun 

Nettoomsättning 166,3  108,3 58  245,9  154,7 91,2  485,1  393,9   245,9 

Rörelseresultat 9,1  -4,4 13,5  -4,0  -19,5 15,5  6,6  -8,90   -4,5 

Rörelsemarginal, % 5,5  neg -  neg  neg -  1,4  neg   neg 

EBITDA 16,7  0,9 15,8  11,3  -8,9 20,2  31,8  11,5   4,2 

EBITDA marginal, % 10,0  0,8 -  4,6  neg -  6,6  2,9   1,7 

Periodens resultat,                     

kvarvarande verksamheter 13,7  -5,6 19,3  1,8  -19,6 21,4  10,5  -11,0   2,1 

Resultat per aktie,                     

före och efter utspädning, kr 3,37  -0,13 3,5 3,05  -0,81 3,86  3,89  0,06   3,07 

 

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 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 Premier och Mangold Fondkommission AB, tel +46 (0)8 503 01 550, e-post 
CA@mangold.se, är bolagets Certified Adviser. 
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VD-kommentar  
Vi har haft ett händelserikt och starkt andra kvartal och den positiva trenden ser ut att hålla i sig. 
 

Mark & Anläggning i Mälardalen 

Inom Mark & Anläggning har vår bolagsgrupp Asfaltsgruppen likt föregående kvartal levererat ett mycket starkt andra 
kvartal vilket syns både i omsättningsökning och förbättrat rörelseresultat jämfört med samma period föregående år. 
Efterfrågan på entreprenörer inom mark och anläggning är fortsatt hög och vi arbetar med att möta behovet på bästa sätt. 
Vi har bland annat stärkt upp med en ny regionchef i Mälardalen som bearbetar områden söder om Mälaren.   
 
Vi ser behov av ytterligare ett asfaltverk och arbetar aktivt med att se över möjligheterna att  
starta upp en anläggning söder om Södertälje. Med ytterligare ett asfaltverk kan vi öka vår 
geografiska närvaro och leverera mark och anläggningstjänster inom ett större geografiskt 
område.   

 

Svag försäljningsmånad i juni hos Cleanpipe-gruppen men fortsatt positiv 
utveckling 

Vår bolagsgrupp Cleanpipe inom affärsområdet Vatten & Avlopp har startat året 
positivt, med en ny ledning på plats som lagt fokus på effektivisering av verksamheten 
och kostnadskontroll. Detta arbete har fortsatt under andra kvartalet vilket har lett till 
att EBITDA ackumulerat för året har förbättrats till 8,4 Mkr från -3,4 Mkr för 
motsvarande period föregående år med en något ökad omsättning. Bolagsgruppen 
belastas dock fortfarande av stora avskrivningar på fordonsparken. Bolagsgruppen 
hade en svag försäljningsmånad i juni i år vilket tyvärr ledde till att resultatet 
ackumulerat inte är lika bra som vi hade hoppats på. Den nya ledningen arbetar dock 
mycket aktivt och strukturerat, ett arbete som jag också är högst delaktig i och som 
kommer fortsätta att ge positiv effekt på resultaten i verksamheten framöver.  
 

Försäljning och förvärv  

Försäljningen av affärsområdet Brandskydd (”BST-koncernen”) är nu klar och jag är 
mycket belåten över hur vi landade affären. Vi nästan dubblade insatsen på ca 2,5 år. 
Vår verksamhet behöver kapital för att återinvestera och skapa fortsatt tillväxt, 
försäljningen av BST har gett oss nya möjligheter att göra det. I slutet av kvartalet valde vi 
bland annat att tidigarelägga utköpet av resterande 30% av Tälje Mark. Förvärvet av Tälje Mark 
har utvecklats på ett positivt sätt för Infrea och vi är glada över att kunna tidigarelägga 
förvärvet av hela bolaget. I slutet av kvartalet signerade vi också köpet av Anläggningsgruppen i 
Skaraborg, ett steg som ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi. Vi ser fram emot att förvalta 
detta välskötta bolag och önskar dem välkomna till Infrea! 
 
Framåt har vi fortsatt fokus på att söka efter fler välskötta bolag som är redo att ta nästa steg som 
en del av Infrea. Jag ser att behovet av de tjänster som vi levererar är fortsatt stort och vi är med 
och bidrar till att samhällen fungerar idag och i morgon. 
 
Tony Andersson 
VD 
 

  

” I slutet av kvartalet signerade vi köpet av Anläggnings- 
gruppen i Skaraborg. Helt i linje med vår tillväxtstrategi.” 
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Koncernens utveckling under rapportperioden 
 
I koncernen har arbetet under andra kvartalet, förutom sedvanliga koncerngemensamma uppgifter, fokuserat på den 
operativa verksamheten i koncernens innehav samt att utvärdera olika potentiella förvärv.  
 
Affärsområdet Mark & Anläggning, som består av Asfaltsgruppen och Tälje Mark, hade en högre omsättning under andra 
kvartalet i år jämfört med motsvarande period föregående år, 113,1 Mkr (63,4). Detta förklaras framförallt av förvärvet av 
Tälje Mark som tillkommit från och med år 2019. Asfaltsgruppen hade också under andra kvartalet en högre omsättning 
jämfört med 2018 vilket i huvudsak beror på att verksamheten kom igång något tidigare i år än föregående år efter 
vinteruppehållet samt på god beläggning under hela kvartalet.  Rörelseresultatet i segmentet för andra kvartalet uppgår till 
15,7 Mkr (5,6). Ökningen jämfört med föregående år är hänförlig både till Tälje Mark och till Asfaltsgruppen.  
 
Till affärsområdet Mark & Anläggning har avtal om förvärv av Anläggningsgruppen i Skaraborg AB tecknats i slutet av andra 
kvartalet. Bolaget har haft en bra tillväxt och omsättningen prognostiseras till 130 Mkr för 2018/19 med ett rörelseresultat 
om ca 11 Mkr. Tillträde beräknas ske den 1 oktober 2019. Infrea tidigarelade även förvärvet av resterande 30 procent av 
aktierna i Tälje Marks holdingbolag till slutet av andra kvartalet 2019. Förvärvet som enligt tidigare avtal skulle skett våren 
2021 respektive 2022 resulterade i en positiv finansiell resultateffekt om drygt 10 Mkr i kvartalet, i samband med 
omvärdering av den initialt redovisade finansiella skulden till aktuellt förvärvspris.    
 
I affärsområdet Vatten & Avlopp vidtas åtgärder för att höja effektiviteteten. Detta sker bland annat genom en översyn av 
både bemanning och fordonspark så att bolagets resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. Omsättningen i segmentet 
uppgick under andra kvartalet till 54,0 Mkr (53,4) och rörelseresultatet till -4,1 Mkr (-8,5). Resultatet är en markant 
förbättring mot tidigare år men fortfarande inte tillfredställande. Arbetet med att nå ett positiv resultatet fortgår.  
 
Koncernens intäkter för kvarvarande verksamheter uppgick under andra kvartalet till 167,0 Mkr (116,8), vilket är en ökning 
med 43 procent. Ökningen är framförallt hänförlig till Tälje Mark som tillkommit i affärsområde Mark & Anläggning. Av 
koncernens omsättningsökning hänförs 75 procent till förvärvad tillväxt och 25 procent till organisk tillväxt. 
 
Rörelseresultatet för koncernens kvarvarande verksamheter uppgick till 9,1 Mkr (-4,4) och EBITDA till  
16,7 Mkr (0,9) för andra kvartalet. Av rörelseresultatförbättringen är 0,2 Mkr hänförlig till effekter av IFRS16 och 
motsvarande positiva effekt på EBITDA är 3,6 Mkr. Koncernens båda rörelsesegment har ett förbättrat rörelseresultat 
under kvartalet.   
 
Under perioden januari – juni 2019 ökade koncernens intäkter med 50 procent till 247,3 Mkr (164,7). Jämförbara enheter 
ökade med 27 procent och förvärv bidrog med 73 procent.  
 

Avvecklade verksamheter 

Den strategiska översyn av affärsområdet Brandskydd som skett under 2019 ledde till att Infrea beslöt att avyttra sitt 
innehav. Avtal om detta tecknades den 12 april 2019 och frånträdet skedde den 21 maj 2019. Affärsområdets resultat 
redovisas från och med första kvartalet 2019 som resultat från avvecklad verksamhet i koncernens rapport över 
totalresultat. Jämförelsesiffror har räknats om.  
 
Resultat från avvecklade verksamheter före skatt uppgick för andra kvartalet till 4,8 Mkr (12,3) och efter skatt till 3,8 Mkr 
(10,3). Resultatet avser perioden fram till den 21 maj 2019 då innehavet avyttrades. Därtill kommer reavinst vid avyttringen 
om 116,0 Mkr. Totalt resultat från avvecklad verksamhet efter skatt i andra kvartalet uppgick således till 119,9 Mkr, varav 
resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare var 42,5 Mkr. Nettokassaflöden från den avvecklade verksamheten uppgick 
till 10,9 Mkr (-1,4) för perioden. 
 
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 (-9,0). 
 

Totalresultat 

Koncernens totalresultat för andra kvartalet uppgick till 133,6 Mkr (4,7) varav 53,0 Mkr (-2,0) är hänförligt till 
moderbolagets aktieägare. Motsvarande resultatet för första halvåret 2019 uppgick till 131,3 Mkr (-4,7) varav 48,0 Mkr  
(-12,3) är hänförligt till moderbolagets aktieägare.  
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Årsstämma 

Bolagets årsstämma hölls den 16 maj 2019. På stämman valdes Urban Sturk till styrelsens ordförande och Erik Lindeblad 
och Pontus Lindwall till ledamöter.  
 

Utdelningspolicy 

Styrelsen har beslutat att anta 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 
framtida förvärvs-, investerings- och utvecklingsmöjligheter för koncernen tillsammans med en bedömning av finansiell 
ställning och andra för koncernen enligt styrelsens väsentliga faktorer. 
 
Vidare har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma under hösten 2019 för att besluta om en efterutdelning till 
bolagets aktieägare om 0,60 kronor per aktie.  
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 
Inga väsentliga händelser som påverkar den finansiella rapporteringen har inträffat från rapportperiodens slut och fram till 
tidpunkten för denna rapports avgivande.  
 

Framtidsutsikter 
Avyttringen av BST-koncernen skapar finansiella möjligheter för Infrea att fortsätta sin tillväxt inom infrastrukturområdet. 
Vi söker kontinuerligt efter fler bolag ledda av skickliga entreprenörer som vill växa tillsammans med oss. Vår bedömning 
kvarstår att vi under året kommer till avslut med flera sådana bolag inom infrastrukturområdet, däribland 
Anläggningsgruppen i Skaraborg. Vi räknar även med förbättrad lönsamhet från våra kvarvarande verksamheter under 
andra halvåret 2019.   
 

Affärsområden 
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. Tillverk-
ningen 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, finplaneringsarbeten i trädgårdar samt 
fastighetsskötsel till såväl kommunala och privata kunder som industrier. Asfaltsgruppen ägs till 75,2 procent av Infrea. 
 
I affärsområdet ingår sedan den 21 december 2018 även Tälje Mark AB med säte i Södertälje. 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 100 procent av Infrea.  

 
 

    2019 2018   2019 2018   2018/2019 2018 

Belopp i Mkr apr-jun apr-jun förändr. jan-jun jan-jun förändr. rull 12 mån jan-dec 

Rörelseintäkter    113,1 63,4 49,8  140,1  64,6 75,5  268,7  193,2 

Rörelseresultat    15,7 5,6 10,1  4,8  -4,7 9,5  18,5  9,0 

Rörelsemarginal, %   13,9 8,8 -  3,5  neg -  6,9  4,7 

EBITDA    17,1 6,5 10,6  7,7  -2,5 10,2  23,3  13,3 

EBITDA marginal, %   15,1 10,3 -  5,5  neg -  8,7  6,9 
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Omsättningen under andra kvartalet 2019 i affärsområdet var väsentligt högre än föregående år, 113,1 Mkr jämfört med 
63,4 Mkr. Ökningen beror i första hand på att Tälje Mark tillkommit i affärsområdet men även på att Asfaltsgruppen haft 
högre omsättning under kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Verksamheten i Asfaltsgruppen kom 
igång något tidigare i år samt har haft en god beläggning under hela andra kvartalet vilket har påverkat omsättningen 
positivt.  EBITDA för andra kvartalet uppgick till 17,1 Mkr (6,5) och rörelseresultatet till 15,7 Mkr (5,6). Omsättningen för 
första halvåret 2019 uppgick till 140,1 Mkr (64,6) och rörelseresultatet till 4,8 Mkr (-4,7). Affärsområdet hade 74 
medarbetare per 2019-06-30 (69 per 2018-12-31).  
 
Vatten & Avlopp 

Inom Vatten & Avlopp äger Infrea två bolag vilka ingår affärsområdet: Cleanpipe Sverige AB och Cija Tank AB med verksamhet i Göteborgs- 
respektive Stockholmsområdet. Cleanpipe-gruppen erbjuder service inom avlopp, vatten och avfall och har för närvarande en fordonsflotta 
bestående av ca 100 bilar av olika slag och har stark position i storstadsregionerna. Affärsområdet erbjuder tjänster såsom 
högtrycksspolning, TV-inspektion, relining, torr- och grävsug, avfallshantering, service av oljeavskiljare, slamtömning, dammbindning och 
vattenleveranser och de utför uppdrag i alla storlekar för kommuner, industrier och privatpersoner. Affärsområdet ägs till 100 procent av 
Infrea. 

 
    2019 2018   2019 2018   2018/2019 2018 

Belopp i Mkr apr-jun apr-jun förändr. jan-jun jan-jun förändr. rull 12 mån jan-dec 

Rörelseintäkter    54,0 53,4 0,6  107,3  100,1 7,2  213,6  206,4 

Rörelseresultat    -4,1 -8,5 4,4  -4,0  -11,6 7,6  -1,8  -9,4 

Rörelsemarginal, %    neg neg -  neg  neg -  neg  neg 

EBITDA    2,1 -4,3 6,3  8,4  -3,4 11,8  18,6  6,8 

EBITDA marginal, %    3,8 neg -  7,8  neg -  8,7  3,3 

 

 
 

Omsättningen under det andra kvartalet 2019 var något högre än motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 54,0 
Mkr (53,4). Juni månad 2019 blev oväntad svag intäktsmässigt vilket påverkade hela kvartalets tillväxttakt.  EBITDA för 
kvartalet förbättrades till 2,1 Mkr (-4,3) och rörelseresultatet uppgick till -4,1 Mkr (-8,5). Förbättringen i både EBITDA och 
rörelseresultatet är framförallt beroende av lägre kostnader genom ett effektivare utnyttjande av fordon och personal. 
EBITDA marginalen blev 3,8 procent (neg) för andra kvartalet 2019. Omsättningen för första halvåret 2019 uppgick till 107,3 
Mkr (100,1) och rörelseresultatet till -4,0 Mkr (-11,6). Affärsområdet hade 137 medarbetare per 2019-06-30 (138 per 2018-
12-31). 
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Övrig finansiell information 
 

Tillgångar  

Per den sista juni 2019 uppgick de totala tillgångarna till 732,9 Mkr vilket är en minskning med 2 procent sedan december 
2018 då tillgångarna uppgick till 749,5 Mkr. Sedan årsskiftet har goodwill i koncernen minskat med drygt 200 Mkr och 
nyttjanderättstillgångar (relaterat till övergången till IFRS 16) ökat med drygt 70 Mkr. Vidare har kundfordringar minskat 
med cirka 70 Mkr och likvida medel ökat med drygt 235 Mkr. Förändringarna är i huvudsak relaterade till försäljningen av 
BST koncernen och övergången till IFRS 16. Anläggningstillgångarna uppgick till 330,9 (2018-12-31 503,2) Mkr och 
omsättningstillgångarna till 402,0 (246,3) Mkr.   
 

Eget kapital  

Eget kapital uppgick per den sista juni 2019 till 478,4 (394,8) Mkr. Under kvartalet har utdelning om ca 38 Mkr lämnats till 
ägare utan bestämmande inflytande. Övrig förändring är i huvudsak relaterad till periodens resultat. Av det egna kapitalet 
hänför sig 334,6 (272,1) Mkr till moderbolagets aktieägare.  
 

Totala skulder  

De totala skulderna och avsättningarna uppgick per den sista juni 2019 till 254,5 Mkr (354,7) varav 107,2 (116,5) Mkr var 
långfristiga och 247,3 (238,2) Mkr var kortfristiga.   
 

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning 

Per sista juni 2019 hade koncernen 100,4 Mkr (86,2) i långfristiga räntebärande skulder och 42,0 Mkr (72,0) i kortfristiga 
räntebärande skulder. Ökningen i långfristiga skulder är framförallt hänförlig till effekter av IFRS16 och minskningen i 
kortfristiga räntebärande skulder till amorteringar. Under kvartalet har skulder relaterade till det avyttrade affärsområdet 
Brandskydd amorterats av.   
 
Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 65,3 procent att jämföra med 52,7 procent vid årsskiftet 2018. Kassaflödet från 
den löpande verksamheten var 10,2 Mkr (17,7) under andra kvartalet och 32,4 Mkr (15,3) under första halvåret 2019. 
Koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten påverkades positivt under andra kvartalet med 345,1 Mkr hänförligt 
till avyttringen av affärsområdet Brandskydd. Koncernen hade per 2019-06-30 i kassa och banktillgodohavanden 296,7 Mkr 
(60,9 vid årsskiftet). 
 

Medarbetare  

Antal medarbetare vid juni månads utgång uppgick till 214 (348 per 2018-12-31). Minskningen är i huvudsak relaterad till 
avyttringen av affärsområdet Brandskydd.  
 

Ägare  

De tio största ägarna per 2019-06-30 med därefter kända förändringar framgår av nedanstående tabell. 
 

  Procent  
Ägare Antal aktier  röster och kapital 
Lindeblad Technology AB 2 949 025 18,8% 
FV Group AB 1 350 000 8,6% 
Broholmen Invest AB 1 019 120 6,5% 
Gennaker AB 980 869 6,2% 
CNI Nordic 2 AB 831 098 5,3% 
Marcodena Ltd 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 Invest AB 442 147 2,6% 
Övriga ägare 5 199 233 33,1% 

Summa 15 726 550 100% 
   

Aktien 

Antalet utestående aktier är 15 726 550 och alla aktier har lika röstvärde. Aktien var från den 20 april 2018 noterad på 
Nasdaq First North och är från den 13 juni 2019 noterad på Nasdaq First North Premier. Per den sista juni 2019 hade 
bolaget drygt 900 aktieägare och aktiens slutkurs per detta datum var 25,20 kronor. 
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Teckningsoptionsprogram 

På årsstämman 2018 beslöts att emittera ett teckningsoptionsprogram till bolagets 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. 

 
Närståendetransaktioner 

Transaktioner med närstående har skett på marknadsmässiga villkor.  
 

Säsongsvariationer 

Infreas dotterbolag påverkas av säsongsmässiga variationer och kalendereffekter. Respektive kvartal är relativt jämförbara 
mellan åren. Dock har Affärsområdet Mark & Anläggning lägre omsättning under årets första kvartal eftersom 
asfaltläggning inte är möjligt under årets kalla period. Omsättningen på koncernnivå är lägst under kvartal 1 och 3. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 
 

Belopp i Mkr Not 
2019 

apr-jun 
2018 

apr-jun 1) 
2019 

jan-jun 
2018 

jan-jun 1) 
2018/19 

rull 12mån 
2018  

jan-dec 

Kvarvarande verksamheter               
Nettoomsättning   166,3 108,3 245,9  154,7     485,1   393,9  
Övriga rörelseintäkter   0,7 8,5     1,4 9,9     -2,8  5,7     

Totala intäkter   167,0    116,8        247,3        164,7     482,3 399,6     
Råvaror och förnödenheter   -77,7 -44,4 -107,2 -50,6 -193,5 -137,0 
Övriga externa kostnader   -31,2 -34,4 -50,6 -53,9 -110,4 -113,7 
Personalkostnader   -41,4 -31,8 -77,8 -63,6 -151,5 -137,2 
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -7,4 -5,0 -14,9 -10,3 -24,9 -20,3 
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar   -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,1 
Övriga rörelsekostnader   0,0 -5,3 -0,3 -5,4 4,9 -0,1 

Rörelsens kostnader 7 -157,9 -121,2 -251,3 -184,1 -475,7 -408,5 
                
Rörelseresultat   9,1 -4,4 -4,0 -19,5 6,6 -8,9 
                
Omvärdering av finansiell skuld  3 10,5 - 10,5 - 10,5 - 
Övrigt finansnetto   -2,6 0,1 -3,8 -1,0 -5,3 -2,5 

Resultat före skatt   17,0 -4,3 2,7 -20,4 11,8 -11,4 
                
Skatt   -3,3 -1,3 -0,9 0,8 -1,3 0,4 

Periodens resultat från kvarvarande verksamheter   13,7 -5,6 1,8 -19,6 10,5 -11,0 
                
Avvecklade verksamheter               
Periodens resultat från avvecklad verksamhet, netto efter skatt 5 119,9 10,3 129,5 14,9 146 31,4 

Periodens resultat   133,6 4,7 131,3 -4,7 156,5 20,4 
                
Koncernens rapport över totalresultat               
Periodens resultat   133,6 4,7 131,3 -4,7 156,5 20,4 
Övrigt totalresultat   - - - - - - 

Periodens totalresultat   133,6 4,7 131,3 -4,7 156,5 20,4 
                
Hänförligt till moderbolagets aktieägare   53,0 -2,0 48,0 -12,3 61,2 0,9 
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande   80,5 6,7 83,3 7,5 95,3 19,5 
                

Resultat per aktie               
-före utspädning (kr)   3,37 -0,13 3,05 -0,81 3,89 0,06 
-efter utspädning (kr)   3,37 -0,13 3,05 -0,81 3,89 0,06 
                
Resultat per aktie från kvarvarande verksamheter               
-före utspädning (kr)   0,67 -0,43 0,06 -1,22 0,44 -0,82 
-efter utspädning (kr)   0,67 -0,43 0,06 -1,22 0,44 -0,82 

Antal aktier vid periodens utgång   15 726 550 15 726 550 15 726 550 15 726 550 15 726 550 15 726 550 

-Genomsnittligt antal aktier före utspädning   15 726 550 15 484 367 15 726 550 15 242 183 15 726 550 15 484 367 

-Genomsnittligt antal aktier efter utspädning   15 726 550 15 484 367 15 726 550 15 242 183 15 726 550 15 484 367 

 
1) Omklassificering till eget kapital har skett av transaktionskostnader om 2,3 Mkr relaterade till den nyemission som gjordes under andra kvartalet 2018 och som felaktigt redovisats i 

resultaträkningen i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2018. Felet korrigerades retroaktivt i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2018. 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
 
    2019 2018 2018 

Belopp i Mkr Not 30 juni 30 juni 31 dec 

TILLGÅNGAR         

Goodwill   192,8  356,7 401,5 

Övriga immateriella anläggningstillgångar   3,9  4,7 4,8 

Materiella anläggningstillgångar   63,2  104,5 96,6 

Nyttjanderättstillgångar 7 70,9  - - 

Finansiella anläggningstillgångar   0,2  0,6 0,3 

Summa anläggningstillgångar   330,9 466,4 503,2 

Varulager    1,2 7,7 2,6 

Kundfordringar    76,2 110,3 140,8 

Övriga fordringar    27,9 71,0 42,0 

Likvida medel    296,7 30,4 60,9 

Tillgångar som innehas för försäljning   - - - 

Summa omsättningstillgångar   402,0 219,4 246,3 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   732,9 685,8 749,5 

          

    2019 2018 2018 

Belopp i Mkr   30 juni 30 juni 31 dec 

EGET KAPITAL OCH SKULDER         

Eget kapital          

-hänförligt till moderbolagets aktieägare   334,6  279,7 272,1 

-hänförligt till ägare utan bestämmande inflytande   143,8  98,8 122,6 

Summa eget kapital   478,4 378,5 394,8 

Skulder         

Långfristiga räntebärande skulder 7  100,4 77,0 86,2 

Övriga långfristiga skulder och avsättningar    6,8 25,5 30,3 

Kortfristiga räntebärande skulder 7  42,0 40,9 72,0 

Leverantörsskulder    49,4 60,4 63,6 

Övriga kortfristiga skulder    55,8 103,4 102,6 

Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för 
försäljning  -  - - 

Summa skulder   254,5 307,3 354,7 

          

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   732,9 685,8 749,5 

 
 

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGNA KAPITAL I SAMMANDRAG 
 

  2019 2018 2018 

Belopp i Mkr jan-jun jan-jun jan-dec 

Ingående balans  394,8 372,3 372,3 

Utdelning minoritetsägare -38,1  -2,8 -2,8 

Nyemission -  16,0 16,0 

Kostnader hänförliga till nyemission -  -2,4 -2,4 

Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie -  0,1 0,1 

Ägarförändringar i koncernen -9,5  0,0 -8,9 

Periodens resultat 131,3  -4,7 20,4 

Vid periodens slut 478,4 378,5 394,8 

Varav innehav utan bestämmande inflytande 143,8  98,8 122,6 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG 
 

Belopp i Mkr Not 
2019 

apr-jun 
2018 

apr-jun 
2019 

jan-jun 
2018  

jan-jun 
2018/19 

rull 12 mån 
2018 

jan-dec 

Den löpande verksamheten               

Den löpande verksamheten   137,2 13,1 133,2 -5,6 167,3 28,4 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   -118,6 5,9 -108,9 12,2 -96,6 24,4 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

  
18,7 19,0 24,4 6,6 70,7 52,8 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet               

Ökning/Minskning av varulager   3,6 -3,6 -0,2 -3,6 2,9 -0,5 

Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar   -61,4 -53,7 8,5 -17,5 21,7 -4,3 

Ökning/Minskning av kortfristiga rörelseskulder   49,2 56,0 -0,3 29,8 -32,4 -2,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 10,2 17,7 32,4 15,3 62,9 45,7 

                

Investeringsverksamhet   329,6 -2,5 307,9 -11,2 290,8 -28,3 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5,6 329,6 -2,5 307,9 -11,2 290,8 -28,3 

                

Finansieringsverksamheten   -91,5 -7,5 -104,5 -15,3 -87,3 1,9 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 -91,5 -7,5 -104,5 -15,3 -87,3 1,9 

                

Periodens kassaflöde   248,3 7,7 235,7 -11,2 266,3 19,3 

                

Likvida medel vid periodens ingång   48,4 22,7 60,9 41,6 30,4 41,6 

Likvida medel vid periodens slut   296,7 30,4 296,7 30,4 296,7 60,9 

 
NYCKELTAL FÖR KONCERNEN 
 

Period 

2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 

apr-jun jan-mars okt-dec jul-sept apr-juni jan-mars okt-dec 

EBITDA marginal, % 10,0 -6,7 8,9 2) 8,4 2) 0,8 1) 2) -20,4 2) - 

EBITA marginal, % 5,6 -15,9 5,2 2) 3,6 2) -3,5 1) 2) -31,3 2) - 

Rörelsemarginal, % 5,5 -16,3 5,4 2) 3,4 2) -3,7 1) 2) -31,5 2) - 

Soliditet, % 65,3 49,4 52,7 57,0 56,0 60,0 58,0 

Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 

Aktier vid slutet av perioden 15 726 550 15 726 550 15 726 550 15 726 550 15 726 550 15 000 000 15 000 000 

Genomsnittligt antal aktier 15 726 550 15 726 550 15 726 550 15 726 550 15 484 367 15 000 000 15 000 000 

EK/aktie, kr 21,28 16,98 17,31 18,09 17,79 17,86 18,54 

Aktiekurs, kr 25,2 26,0 19,0 15,75 16,25 - - 

Aktiekurs/EK per aktie, % 118 153 110 87 91 - - 

Resultat per genomsnittligt antal aktier, kr 3,37 -0,32 0,53 0,30 -0,13 1) -0,68 3,05 

Resultat per aktie efter full utspädning, kr 3,37 -0,32 0,53 0,30 -0,13 1) -0,68 3,05 

Antal medarbetare 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. 
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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 
Vinst per aktie   Resultat under perioden dividerat med genomsnittligt antal aktier  
Full utspädning   Antal aktier ökat med utestående teckningsoptioner (200 000 st) 
Antal medarbetare   Antal medarbetare vid slutet av perioden 
 

Moderbolaget 
Huvudsakliga funktioner för moderbolaget Infrea är att arbeta med affärsutveckling, finansiering, styrning, analys och 
förvärv samt kommunikation. Antalet medarbetare uppgick den 31 mars 2019 till 3 (2) personer. 
 

Rörelsens intäkter och resultat 

Moderbolagets omsättning, som uteslutande består av internfakturering av tjänster, uppgick under andra kvartalet till 
sammanlagt 0,9 Mkr (1,0). Under kvartalet uppgick rörelsekostnaderna till -3,4 Mkr (-2,5) vilket i huvudsak kan hänföras till 
personalkostnader och löpande externa kostnader. Rörelseresultatet för andra kvartalet 2019 uppgick till -2,4 Mkr (-1,5) 
och periodens resultat och totalresultat uppgick till -2,4 Mkr (-1,5). 
 

Finansiell ställning 

Moderbolagets tillgångar utgörs främst av aktier i dotterbolag. Per den sista juni 2019 uppgick de totala tillgångarna till 
418,0 Mkr (270,3) varav 278,2 Mkr (264,7) utgjordes av anläggningstillgångar och 139,7 Mkr (5,6) av omsättningstillgångar. 
Eget kapital uppgick per den sista juni 2019 till 250,0 Mkr vilket är en liten minskning jämfört med den 31 december 2018 
(254,3 Mkr) och hänförs till periodens resultat.  De totala skulderna och avsättningarna uppgick per den sista juni 2019 till 
168,0 Mkr (16,0) där samtliga var kortfristiga. Skulderna i moderbolaget är 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 -2,7 Mkr (-2,3), från investeringsverksamheten till 0,1 Mkr 
(-0,2) och från finansieringsverksamheten 139,2 Mkr (12,8). Kassaflöde i finansieringsverksamheten består i huvudsak av 
koncerninterna mellanhavanden hänförliga till BST-avyttringen samt förvärv av resterande 30% av Tälje Marks 
holdingbolag. Detta har tillsammans givet ett kassaflöde om 136,5 Mkr (10,3) under andra kvartalet. Kassaflödet under 
första halvåret uppgår till 134,5 Mkr (9,1). 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

Belopp i Mkr 
2019  

apr-jun 
2018  

apr-jun 1) 
2019  

jan-jun 
2018  

jan-jun 1) 
2018/19 

rull 12 mån 
2018  

jan-dec 

Nettoomsättning 0,9 1,0 2,2 2,0 4,3 4,1 

Övriga rörelseintäkter - - - 0,0 - 0,0 

Summa rörelsens intäkter 0,9 1,0 2,2 2,0 4,3 4,1 

              

Övriga externa kostnader -1,0 -1,0 -2,3 -2,4 -5,4 -5,5 

Personalkostnader -2,4 -1,6 -4,3 -2,8 -7,4 -5,9 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 

Rörelsens kostnader -3,4 -2,5 -6,6 -5,2 -12,8 -11,4 

              

Rörelseresultat       -2,5 -1,5 -4,4 -3,2 -8,5 -7,3 

              

Finansiella poster 0,1 0,0 0,1 0,0 15,3 15,2 

Resultat före skatt -2,4 -1,5 -4,3 -3,2 6,8 7,9 

              

Skatt -  -   -   -  -  -  

Periodens resultat -2,4 -1,5 -4,3 -3,2 6,8 7,9 

              

Övrigt totalresultat - - - - - - 

Periodens totalresultat -2,4 -1,5 -4,3 -3,2 6,8 7,9 

 
1) Omklassificering till eget kapital har skett av transaktionskostnader om 2,3 Mkr relaterade till den nyemission som gjordes under andra kvartalet 2018 och som felaktigt redovisats i 

resultaträkningen i kvartalsrapporten för andra kvartalet 2018. Felet korrigerades retroaktivt i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2018. 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
 
  2019 2018 2018 

Belopp i Mkr 30 juni 30 juni 31 dec 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Materiella anläggningstillgångar 0,0  0,1 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar 278,2  233,6 264,7 

Summa anläggningstillgångar 278,2 233,6 264,7 

Omsättningstillgångar       

Kundfordringar  - - - 

Övriga fordringar  0,1 0,7 0,4 

Likvida medel  139,7 10,3 5,2 

Summa omsättningstillgångar 139,7 10,9 5,6 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 418,0 244,6 270,3 

        

  2019 2018 2018 

Belopp i Mkr 30 juni 30 juni 31 dec 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Summa bundet eget kapital  0,6 0,6 0,6 

Summa fritt eget kapital  249,3 242,5 253,6 

Summa eget kapital 250,0 243,2 254,3 

        

Kortfristiga skulder       

Kortfristiga räntebärande skulder  5,0 - 14,0 

Leverantörsskulder  0,2 0,2 0,4 

Övriga skulder  162,8 1,2 1,6 

Summa kortfristiga skulder 168,0 1,4 16,0 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 418,0 244,6 270,3 

 

 
MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 
 
  2019 2018 2018 

Belopp i Mkr jan-jun jan-jun jan-dec 

Vid periodens början 254,3  232,6 232,6 

Nyemission -  16,0 16,0 

Kostnader hänförliga till nyemission -  -2,4 -2,4 

Utställda teckningsoptioner mot erhållen premie -  0,1 0,1 

Periodens resultat -4,3  -3,2 7,9 

Vid periodens slut 250,0 243,2 254,3 
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 
 

Belopp i Mkr 
2019  

apr-jun 
2018  

apr-jun 
2019  

jan-jun 
2018  

jan-jun 
2018/19 

rull 12 mån 
2018  

jan-dec 

              

Den löpande verksamheten             

Den löpande verksamheten -2,4  -1,8 -4,3  -3,2  6,8 7,9 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -0,4  - -0,8  -  -16,1 -15,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -2,8 -1,8 -5,1  -3,2 -9,3 -7,3 

              

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet             

Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar  0,0 1,0 0,3  -0,1  0,3 -0,1 

Ökning/Minskning av kortfristiga rörelseskulder  0,1 -1,5 0,1  -1,1  1,0 -0,3 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,7 -2,3 -4,6  -4,4 -8,0 -7,7 

              

Investeringsverksamhet  0,1 -0,2 -0,1  -0,2  -15,8 -16,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,1 -0,2 -0,1  -0,2 -15,8 -16,0 

              

Finansieringsverksamheten  139,2 12,8 139,2  13,7 153,1 27,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 139,2 12,8 139,2  13,7 153,1 27,7 

              

Periodens kassaflöde 136,5 10,3 134,5  9,1 129,4 4,0 

              

Likvida medel vid periodens ingång  3,2 0,0 5,2  1,1 10,3  1,1 

Likvida medel vid periodens slut  139,7 10,3 139,7  10,3 139,7  5,2 
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Noter 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) som de antagits av EU. Denna 
delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation FRF2, redovisning för juridiska personer. Moderbolagets delårsrapportering har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer. 
 
De redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som tillämpats i delårsrapporten överensstämmer 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 
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 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 balansräkning den 1 januari 2019 är att en nyttjanderätt om 63,2 Mkr tillkommer, en 
omklassificering 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 närmare 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 uppskattningar 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 
Koncernens har fram tills slutet på andra kvartalet 2019 haft finansiella instrument där nivå 3 använts för att fastställa det verkliga värdet. 
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 resultatet 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 har omvärderats under andra kvartalet i 
samband med förvärvet och den positiva effekten om 10,5 Mkr har redovisats i finansnettot.   
 
Not 4 Fördelning av intäkter 
 

  Rörelseintäkter 

Belopp i Mkr 
2019  

apr-jun 
2018  

apr-jun 
2019  

jan-jun 
2018  

jan-jun 
2018/19 

rull 12 mån 
2018  

jan-dec 

Segment, affärsområde             

Mark & Anläggning 113,1  63,4 140,1  64,6 268,7  193,2 

Vatten & Avlopp 54,0  53,4 107,3  100,1 213,6  206,4 

Infrea (moderbolag) 0,9  1,0 2,2  2,0 4,3  4,1 

Elimineringar -0,9  -1,0 -2,2  -2,0 -4,3  -4,1 

Totalt koncernen 167,0 116,8 247,3  164,7 482,3 399,6 

 

 
  Rörelseresultat Rörelsemarginal, % 

Belopp i Mkr 
2019  

apr-jun 
2018  

apr-jun 
2019  

jan-jun 
2018 

 jan-jun 

2018/19 
rull 12 

mån 
2018  

jan-dec 
2019  

apr-jun 
2018  

apr-jun 
2019  

jan-jun 
2018  

jan-jun 

2018/19 
rull 12 

mån 
2018 

jan-dec 

Segment, affärsområde                         

Mark & Anläggning 15,7  5,6 4,8  -4,7 18,5  9,0 13,9  8,8 3,5  neg 6,9  4,7 

Vatten & Avlopp -4,1  -8,5 -4,0  -11,6 -1,8  -9,4 neg  neg neg  neg neg  neg 

Infrea (moderbolag) -2,5  -1,5 -4,4  -3,2 -8,5  -7,3 neg  neg neg  neg neg  neg 

Elimineringar -  -0,1 -0,3  -0,1 -1,6  -1,2 -  - -  - -  - 

Totalt koncernen 9,1 -4,4 -4,0  -19,5 6,6 -8,9 5,5  neg  neg   neg  1,4 neg 
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Not 5 Avvecklade verksamheter 
Den strategiska översyn som Infrea gjort avseende koncernens innehav i BST Brandskyddsteamet-koncernen (BST) utmynnade i att Infrea 
avyttrade innehavet. Verksamheten i BST Brandskyddsteamet-koncernen har bedrivits självständigt i ett eget affärsområde, affärsområdet 
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  

apr-jun 
2018  

apr-jun 
2019  

jan-jun 
2018  

jan-jun 
2018/19  

rull 12 mån 
2018  

jan-dec 

Intäkter 37,0  80,8 125,7  142,1 280,9  297,3 

Kostnader -32,2  -68,5 -108,7  -123,2 -242,9  -257,3 

Resultat före skatt 4,8 12,3 17,0  18,9 38,0 40,0 

              

Skatt  -0,9 -2,0 -3,6  -4,0  -8,1 -8,6 

Resultat efter skatt men före realisationsresultat vid 
avyttring av den avvecklade verksamheten 3,8 10,3 13,4  14,9 29,9 31,4 

 

Realisationsresultat vid avyttring av den avvecklade 
verksamheten 116,0    116,0     

           

           

Skatt hänförlig till ovanstående realisationsresultat -   -    

Resultat från avyttring efter skatt 116,0    116,0     

           

Totalt resultat från perioden 119,9  10,3  129,5  14,9 29,9 31,4 

 
-Hänförligt till moderbolagets aktieägare 42,5 4,6 47,0 6,4 54,3 13,6 

-Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 77,4 5,6 82,4 8,5 91,7 17,8 

 
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  

apr-jun 
2018  

apr-jun 
2019 

 jan-jun 
2018 

 jan-jun 
2018/19 

rull 12 mån 
2018  

jan-dec 

Netto kassaflöden från avvecklade verksamheter               
Kassaflöden från den löpande verksamheten   9,4 14,5 18,4 13,6 64,2 59,4 
Kassaflöden från investeringsverksamheten 6 -0,2 0,5 -21,7 0,2 -24,0 -2,0 
Kassaflöden från finansieringsverksamheten   1,7 -16,4 2,7 -22,8 -32,3 -57,8 

Netto kassaflöden från avvecklade verksamheter   10,9 -1,4 -0,6 -9,0 7,9 -0,4 
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Not 6 Rörelseförvärv 
 
Förvärv första halvåret 2019 
Förvärvet av Swe Sprinkler AB som skedde under första kvartalet ingår i det avyttrade affärsområdet Brandskydd som inte längre är en del 
av Infrea-koncernen. Inga nya förvärv har skett under andra kvartalet 2019.   
 
Förvärv första halvåret 2018 
Inga förvärv skedde under första halvåret 2018.  

 
Not 7 Övergångseffekter av IFRS 16 
Koncernen har i och med implementeringen av IFRS 16 omklassificerat operationella leasingavtal till nyttjanderättstillgångar och 
leasingskulder som 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.  
 
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.  
 
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   

 apr-jun apr-jun Effekt jan-jun jan-jun Effekt 

Resultatposter, kvarvarande verksamheter             

Övriga externa kostnader -34,8  -31,2  3,6 -57,8  -50,6  7,2 

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -4,0  -7,4  -3,4 -8,2  -14,9  -6,7 

Rörelseresultat 8,9  9,1  0,2 -4,5  -4,0  0,5 

EBITDA 13,1  16,7  3,6 4,2  11,3  7,2 

Periodens resultat 133,7  133,6  -0,1 131,6  131,3  -0,3 

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

  

31 dec 2018 
Omklassificering till 

följd av IFRS 16 
Omräkning till 

IFRS 16 

Omräknade 
balansposter  

1 jan 2019 Belopp i Mkr 

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 * 
   
  

2019-06-30 
(IFRS 16) 

Effekt  
IFRS 16 

Omklassificering av 
finansiell leasing till 

följd av IFRS 16 
2019-06-30  

(IAS 17) Belopp i Mkr 

Materiella anläggningstillgångar 63,2   -7,9 71,1 
Nyttjanderättstillgångar 70,9 63,0 7,9  
Varav byggnader 43,8 43,8   - 
Varav fordon 26,6 18,7 7,9 - 
Varav inventarier 0,5 0,5   - 
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,1   - 
Summa anläggningstillgångar 330,9 63,1   267,8 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4,4 -2,5   7,0 

Summa omsättningstillgångar 402,0 -2,5   404,5 
SUMMA TILLGÅNGAR 732,9 60,5   672,4 

        
Eget kapital (hänförligt till moderbolagets aktieägare) 334,6 -0,3   334,9 
Eget kapital (hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande) 143,8 0,0   143,8 

        
Långfristiga leasingskulder 53,0 47,6   5,4 

Summa långfristiga skulder 107,2 47,6   59,6 
Kortfristiga leasingskulder 15,6 13,2   2,4 

Summa kortfristiga skulder 147,2 13,2   134,0 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 732,9 60,5   672,4 
          

*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. 
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets 
verksamhet, ställning och resultat. 
 

Stockholm 2019-08-16 

 
 
 
Urban Sturk   Erik Lindeblad 
Styrelseordförande   Ledamot 
 
 
 
 
 
Pontus Lindwall   Tony Andersson 
Ledamot    Verkställande direktör 
     
 
Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida infrea.se 

 
 

Kommande händelser 
 
Delårsrapport januari - september 2019 (Q3):  15 november 2019 
Delårsrapport januari - december 2019 (Q4):  18 februari 2020 
Delårsrapport januari – mars 2020 (Q1): 14 maj 2020 
 
Årsstämma 2020: 14 maj 2020 
 
 
Denna information är sådan information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 16 augusti 2019 kl 08.30 CEST. 

http://www.infrea.se/

