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Det är med stor glädje vi kan redovisa ytterligare ett bra år för AkkaFRAKT.

AkkaFRAKT redovisar ett resultat före dispositioner på 18,1 mkr (21,7 mkr) och Akka-
FRAKT i Skåne ek för ett resultat på 12,1 mkr (4,2 mkr).

Jag är väldigt nöjd med hur alla anställda och delägare under 2017 har drivit det fortsatta 
förändringsarbetet, som startades under hösten 2015, med att konsolidera, effektivisera 
och skapa lönsamhet i kärnverksamheten. 

Arbetet fortsätter även under 2018, tillsammans med ett större fokus på ökad försäljning.

Ett flertal beslut har tagits under slutet av 2017 som kommer att få effekt under 2018 och 
framåt.

Bland annat kommer vi att utvärdera våra IT lösningar samt affärs- och transportplaneringssystem, för att kvalitetssäkra 
och bli effektivare, snabbare och tryggare mot våra kunder. Vi är också en del av Fair Transport – där vi har tagit ställning 
för sundare transporter från ansvarsfulla åkerier. Detta innebär: Vi kör trafiksäkert, Vi kör klimatsmart, Vi tar ansvar.  
I dagens samhälle är hållbarhet enormt viktigt. AkkaFRAKT är ett miljöorienterat företag och vår ambition är att skapa 
mervärden för våra kunder, delägare och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att 
uppnå detta krävs en god ekonomisk lönsamhet, hänsynstagande till miljön och socialt engagemang. Vi har under 2017 
kommit långt i vårt arbete för ett mer hållbart företagande genom vårt engagemang i Fair Transport och vårt löpande 
arbete för kvalité och miljö.  

AkkaFRAKT arbetar aktivt för en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Den stora 
utmaningen 2018 är att öka vår försäljning markant inom samtliga affärsområden.

Vårt ord håller hela vägen.

• Påbörjad renovering av huvudkontoret i Malmö

• Gemensam samlokalisering i Malmö   

• AkkaFRAKT går med i Fair Transport     
från Sveriges Åkeriföretag   

Viktiga händelser under året

Malmö i april 2018

Anders Lindström
Verkställande Direktör

Hållbarhetsredovisning
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har AkkaFRAKT 
i Skåne Ek För valt att upprätta den lagstadga-
de hållbarhetsrapporten som en från årsredo-
visningen avskild rapport. 
Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig på  
www.akkafrakt.se.

VD har ordet
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Affärsområde Bygg & Anläggning

Affärsområde Miljö & Jordbruk

Affärsområde Industri & Handel

Affärsområdet har haft ett händelserikt år med hög orderingång 
och flera nya kontrakt med förnyat förtroende hos våra kunder. 

Omsättningen för affärsområdet blev 381 592 tkr (355 384 tkr) 
vilket är en ökning med 7,4 %. Resultatet före bokslutsdispositio-
ner blev 21 824 tkr (16 777 tkr). 

Affärsområdet har en komplett division av bygg- och anlägg-
ningsfordon med kapacitet att utföra alla typer av förekommande 
uppdrag. Många projekt kommer att startas upp inom de när-
maste åren i affärsområdets verksamhetsområde. Detta kommer 
att skapa en bra plattform för att generera nya affärer inför 2018.

Affärsområdet har haft ett år med stabil ökning, både i omsätt-
ningen och i resultatet.
 
Omsättningen för affärsområdet blev 161 353 tkr (155 825 tkr) 
vilket är en ökning med 3,5 %. Resultatet före bokslutsdispositio-
ner blev 10 533 tkr (8 548 tkr).

För att möta marknadens behov inom affärsområdet har nyan-
ställningar gjorts, både inom marknadsområde Jordbruk och 
inom marknadsområde Miljö.

Marknaden inom affärsområdet präglas av hård konkurrens med 
låga priser, där vår styrka är kvalitet och kompetens.
 

Affärsområdet har haft ett tufft år där året har präglats av mins-
kad omsättning och olönsamma affärer. Personalstyrkan har 
reducerats och anpassats till dagens verksamhet. 

Omsättningen för affärsområdet blev 196 536 tkr (245 942 tkr) 
vilket är en minskning med 20,1%. Resultatet före bokslutsdis-
positioner blev -4 341 tkr (-710 tkr). 

Vårt engagemang på marknaden är fortsatt högt och fokus un-
der 2018 kommer att vara att ta igen förlorade marknadsandelar.
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Koncernens nettoomsättning 2017 uppgick till 754 mkr jäm-
fört med 760 mkr föregående år, motsvarande en minskning 
med 0,8 %. Koncernens omsättning fördelar sig mellan de 

AkkaFRAKT koncernen (härefter kallat AkkaFRAKT) är en 
av de ledande aktörerna på den svenska transportmarkna-
den. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden: Bygg 
& Anläggning, Industri & Handel och Miljö & Jordbruk. 
Företaget har sitt säte i Malmö. 

AkkaFRAKT ägs av 153 delägare som tillsammans förfo-
gar över cirka 500 fordon. Den huvudsakliga geografiska 
verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter cirka 
600 personer. 
För ytterligare information se www.akkafrakt.se  

Omsättningen i koncernen har även minskat på grund av 
försäljningen av återvinnings- sorteringsverksamheten per 
2016-12-31.  

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 18,1 
mkr jämfört med 21,7 mkr föregående år. I resultatet för 
2016 ingick en försäljning av återvinnings- sorteringsverk-
samheten med 7,5 mkr. För 2017 har koncernens resultat 
belastats med kostnader om 3,9 mkr i samband med en 
omfattande renovering av huvudkontoret i Malmö. Rensat 
för de här engångseffekterna är det verksamhetsgenere-
rade resultatet 8,0 mkr bättre under 2017. Det förbättrade 
resultatet förklarades främst av resultatförbättringar inom 
affärsområdena Bygg & Anläggning och Miljö & Jordbruk 
samt kostnadsbesparingar i form av minskade administra-
tiva kostnader.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till 29,3 mkr jämfört med -17,5 mkr föregående 
år. Investeringar uppgår netto till totalt 15,9 mkr och avser 
främst investeringar i bolaget AkkaFASTIGHETS AB avse-
ende renoveringen av huvudkontoret.

Koncernens likvida medel uppgick per 2017-12-31 till 3,0 
mkr jämfört med 3,9 mkr motsvarande tidpunkt föregående 
år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga 
fastighetskrediter, uppgick till 38,1 mkr jämfört med 52,5 
mkr föregående år. 

Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 
2017 till 89,9 mkr jämfört med 76,0 mkr föregående år, 
vilket motsvarar en soliditet om 39,0 % jämfört med 32,0 % 
för 2016. 

Substansvärdet per andel uppgick till 375 tkr mot 262 tkr, en 
ökning med 43,3 % jämfört med föregående år. Beräkningen  
är baserad på gällande marknadsvärde. Sammantaget har 
AkkaFRAKT en stark finansiell ställning och en god likviditet.

tre affärsområdena Bygg & Anläggning, Industri & Handel 
och Miljö & Jordbruk. Affärsområde Bygg & Anläggning har 
fortsatt utvecklats positivt under året med ökad omsättning 
och bibehållna volymer. Affärsområde Miljö & Jordbruk har 
också genererat en ökad omsättning. Affärsområde Industri 
& Handel har under året arbetat med att säga upp ej lön-
samma avtal och har därför en kraftigt minskad omsättning. 

AkkaFRAKT

Finansiella kommentarer

Flerårsöversikt
Koncernen, belopp i tkr     

Nettoomsättning   
Tillväxt i %   
Resultat efter finansiella poster   
Vinstmarginal i %   
Soliditet i %   
Antal anställda   
Balansomslutning  

2017-12-31

754 457
-0,8

18 056
2,4
39
46

230 366

2013-12-31

786 886
-5

2 445
0,3
31
59

239 859

2014-12-31

775 954
-1,4

– 1 391
-0,2

32
61

235 260

2015-12-31

756 131
-2,6

– 11 228
-1,5

26
67

241 053

2016-12-31

760 414
0,6

21 708
2,9
32
54

237 522
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Koncernens resultaträkning i sammandrag  
tkr     
  
Nettoomsättning     
Övriga rörelseintäkter 
 
     
 
Rörelsens kostnader  
Driftskostnader
Handelsvaror  
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 

   
Rörelseresultat 
  
Resultat från finansiella poster  
Resultat från övriga värdepapper 
Resultat från andelar i intresseföretag 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
 
  
Resultat efter finansiella poster  
  
Aktuell skatt 
Uppskjuten skatt  
  

Årets  resultat 

Koncernens balansräkning i sammandrag  
tkr  
  
Tillgångar    
  
Anläggningstillgångar  
Immateriella tillgångar 
Byggnader och mark  
Inventarier, verktyg  och installationer
Pågående nyanläggningar 
Andelar i intresseföretag 
Fodringar hos intresseföretag 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Uppskjuten skattefordran 
Andra långfristiga fordringar 
Summa anläggningstillgångar 
  
Omsättningstillgångar  
Kundfordringar  
Aktuella  skattefordringar 
Övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna  intäkter  
Kassa och bank  
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar 
 

Koncernens resultaträkning

Koncernens balansräkning

2017-01-01
2017-12-31

754 457
4 017

758 474

 
 

-677 457
0

-16 185
-39 948

-5 032
-1 010

-739 632

18 842
  

0
-323
285

-748
-786

 
18 056

 
-4 362

153
-4 209

13 847

2017-12-31

241
81 929
10 284

2 869
10 264

250
125
370
722

107 054
 
 

107 975
533
964

10 777
3 063

123 312

230 366

2016-01-01
2016-12-31

760 414
12 684

773 098
 
 

-678 974
-198

-30 132
-35 313

-7 208
-1 507

-753 332
 

19 766
  

388
2 115

555
-1 116
1 942

 
21 708

 
-808

-1 717
-2 525

 
19 183

2016-12-31

488
74 073

7 260
2 314

11 087
250
125
191
700

96 488
 
 

121 039
0

615
15 531

3 864
141 049

237 537
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
tkr   
  
Eget kapital och skulder  
  
Eget kapital hänförligt  till föreningens medlemmar  
Insatskapital
Övrigt tillskjutet kapital
Kapitalandelfond 
Annat eget kapital inklusive årets resultat 
Summa eget kapital 
  
Avsättningar  
Avsättningar för uppskjuten skatt 
Övriga avsättningar 
 
  
Långfristiga  skulder  
Checkräkningskredit 
Skulder till kreditinstitut 
Övriga långfristiga skulder 
 
Kortfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut  
Leverantörsskulder 
Transportörsskulder  
Aktuella skatteskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
  
Summa eget kapital och skulder  
  
  
Ställda säkerheter  
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar 
Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll 
 
  
Eventualförpliktelser
Pantsatt kapitalförsäkring 

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag   
tkr       
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   
förändringar av rörelsekapital 
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
   
Årets kassaflöde 

Likvida medel  
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

Koncernens balansräkning

Koncernens kassaflödesanalys

2017-12-31

20 160
2 636
4 403

62 715
89 914

11 468
898

12 366

24 477
13 656

3 942
42 075

1 265
21 584
45 468

2 887
1 985

12 822
86 011

230 366

57 600
21 100

259
78 959

722

2017-01-01
2017-12-31

21 115

8 227
29 342

-15 906
-14 237

-801

3 864
3 063

2016-12-31

20 112
2 592
5 226

48 045
75 975

 
 

11 443
870

12 313
 

37 541
14 921

4 140
56 602

 
1 265

27 997
47 400

22
4 996

10 967
92 647

 
237 537

57 600
21 100

259
78 959

700

2016-01-01
2016-12-31

25 176

-42 695
-17 519

3 959
14 120

560

3 304
3 864
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Anders Lindström,
Verkställande Direktör

Mats Bengtsson,
Affärsområdeschef 
Miljö & Jordbruk

Kristine Nilsson, 
Ekonomi &
Administrativ Chef

Thomas Kronblad, 
Affärsområdeschef 
Bygg & Anläggning

Organisation 2017

Verksamheten är organiserad enligt nedan i affärsområden 
och stödfunktioner.

Merparten av verksamheten bedrivs i AkkaFRAKT i Skåne 
ek för. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som 
tillhandahåller resurser som till exempel fastigheter, contain-
rar och specialfordon. Intressebolagen Skånegrus och ÅGAB 
tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, 
grus och betong, medan interessebolaget BulkTEAM tillhör 
de största i Norden på bulktransporter av torrt gods.

Valberedning

AO
Bygg & Anläggning

AO
Industri & Handel

AO
Miljö & Jordbruk

Revisorer 
Markus Niléhn, Ernst & Young AB

Lekmannaevisorer
Nils-Åke Olsson
Rusmir Dautovic

Suppleant
Torbjörn Billgren

Revisorer
Ordinarie ledamöter 
Tomas Friberg
Robert Hansson
Mattias Wihlborg
Per Winberg

Suppleant
Daniel Nilsson

Ekonomi/
Administration

Verkställande
Direktör

Anders Hallström, 
Affärsområdeschef 
Industri & Handel

Styrelse
Övre rad från vänster:
Anders Jonasson, suppleant
Jörgen Olsson, ledamot
Kennet Henriksson, vice ordförande
Staffan Einarsson, ledamot

Nedre rad från vänster:
Fredrik Mårtensson, ledamot
Anne-Lie Lind, ordförande
Martin Björk, ledamot
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AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, 202 11 Malmö, 040-691 78 00
www.akkafrakt.se, info@akkafrakt.se


