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Styrelsen i Infrea har beslutat att byta redovisningsstandard från K3 till IFRS från 

och med den 1 januari 2018.  

 

Bakgrunden till styrelsen beslut är dels att öka jämförbarheten med andra noterade 

bolag som redan tillämpar IFRS dels att förbereda bolaget för en framtida notering av 

aktie på en lista där IFRS är ett krav, tex First North Premier.  

 

Effekten av övergången blir att  

• Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 ökar från -20,0 Mkr till -8,3 Mkr och 

koncernens egna kapital ökar från 350 Mkr till 362 Mkr med i stort sett oförändrad 

soliditet. Periodens resultat ökar från -21,0 Mkr till -9,4 Mkr vilket innebär att resultat 

per aktie ökar från -1,24 kr till -0,68 kr.  

• Nettoresultatet för andra kvartalet 2018 ökar från -6,8 Mkr till 5,7 Mkr och 

koncernens egna kapital ökar från 350 Mkr till 362 Mkr med i stort sett oförändrad 

soliditet. Periodens resultat ökar från -10,1 Mkr till 2,3 Mkr vilket innebär att resultat 

per aktie ökar från -0,87 kr till -0,28 kr (beaktat moderbolags andel av resultatet). 

• Då koncernen bildades den 31 december 2017 har någon omräkning av tidigare år 

inte gjorts förutom öppningsbalansen per den sista december 2017.  

 

Beskrivning och kvantifiering av övergångseffekter och justeringar relativt tidigare 

publicerade delårsrapporter samt omräknade delårsrapport för Q1 resp Q2 2018 framgår av 

bifogad bilaga.  

 

 

 

Detta pressmeddelande samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på 

bolagets hemsida www.infrea.se. Fullständig bilaga bifogas till detta pressmeddelande.  

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Tony Andersson, VD; tel 08-401 01 81 tony.andersson@infrea.se  

Lars Solin, CFO tel 08-401 01 82 lars.solin@infrea.se  

Denna information är sådan information som Infrea AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 21 november 2018 kl 8.00.  
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INFREA är en industrigrupp med mål att vara stabil över konjunktursvängningar och med fokus 

inom industriservice och infrastruktur. 

INFREA investerar i bolag och engagerar sig därefter aktivt i bolagets utveckling. Värdetillväxten 

gynnas och mindre entreprenörer får hjälp att ta nästa steg i sin affärsutveckling. Affärsområdena 

är Mark och Anläggning, VA (Vatten, avlopp) och Brandskydd. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB, tel nr +46 8 

50301550 är Bolagets Certified Adviser. 

 
 


