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Som nytillträdd VD under 2019 tar jag med glädje och stolthet över ansvaret för 
en organisation med en solid position på marknaden. AkkaFRAKT har en stark 
företagskultur med hög entreprenörsanda och ett fantastiskt engagemang. Jag tar 
också över ansvaret för en koncern som åter igen visar ett mycket bra resultat och 
med en stark finansiell ställning. 

AkkaFRAKT koncernen redovisar ett resultat före dispositioner på 15,7 mkr (18,1 
mkr) och AkkaFRAKT i Skåne ek för. ett resultat på 11,6 mkr (12,3 mkr).

Året inleddes med en invigning av det nyrenoverade huvudkontoret i Malmö vilket 
blev mycket uppskattat av både kunder, personal och leverantörer. Som ett led i 
AkkaFRAKTs hållbarhetsarbete har stort fokus lagts på personalrelaterade frågor 
under 2018 för att sätta medarbetaren i centrum. Fokus har legat på att skapa ett ar-
betsklimat baserat på öppenhet och tillit. Efter att renoveringen av huvudkontoret 
färdigställts har en genomgång av arbetsmiljö, ljudnivåer och luftkvalité genom-
förts för att säkerställa en säker och trygg arbetsplats. Stora investeringar har gjorts 
i ett nytt affärs-och transportplaneringsystem för att effektivisera transportledning 

och administration och för att kunna erbjuda bättre kundservice. AkkaFRAKT kommer fortsätta investera i ny teknik 
som ett led i vår digitala satsning vilket kommer få effekt 2019 och framåt. 

AkkaFRAKT har också under våren 2018 tillsatt en ny styrelseordförande och tagit in ytterligare en extern representant i 
styrelsen för att komplettera befintlig kompetens och för att fortsätta utveckla AkkaFRAKT till att erbjuda våra delägare 
och kunder ett ännu tydligare och marknadsledande värdeskapande. För detta ändamål har ett omfattande strategiarbete 
tagit sin början som väntas lanseras under 2019. 

AkkaFRAKTs miljöarbete fortskrider. Vårt engagemang i Fair Transport kvarstår och vårt deltagande kommer under 
2019 att gå från ett ställningstagande till ett åtagande i vår strävan efter att utveckla transportbranschen och möjliggöra 
ökad transparens av hållbarhetsarbetet för ett ökat förtroende för branschen. Åkerinäringen måste tillsammans verka 
för en mer hållbar bransch och hjälpa transportköpare att fatta medvetna beslut. AkkaFRAKT arbetar aktivt för en god 
affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. 

Malmö i april 2019

Carl-Henrik Söderström
Verkställande Direktör

Hållbarhetsredovisning
I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har AkkaFRAKT i Skåne Ek För valt att upprätta den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen 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 år med hög orderingång och god 
sysselsättning. Vi har fått förnyat förtroende hos våra befint-
liga kunder, men även fått förtroende från nya kunder. Vi har 
även gjort en del nyanställningar för att kunna bibehålla vår 
höga servicegrad.

Omsättningen för affärsområdet blev 428 281 tkr (381 592 
tkr) vilket är en ökning med 12,2 %. 

Affärsområdet har en komplett division av bygg- och anlägg-
ningsfordon med kapacitet att utföra alla typer av förekom-
mande uppdrag. Med vår fordonsflotta står vi väl rustade för 
framtiden och har väldigt goda förutsättningar för att skapa 
nya affärer.

Affärsområdet har under året tecknat nya avtal med en av de 
större kunderna, vilket även inkluderade övertagande av 8 bi-
lar. 

Omsättningen för affärsområdet blev 171 883 tkr (161 353 
tkr) vilket är en ökning med 6,5 %. 

För att möta marknadens behov inom affärsområdet har en 
satsning på ökade säljresurser inletts. 

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

Affärsområdet har under 2018 gjort en betydande resultat-
förbättring som är en del i arbetet för lönsamma affärer. På 
kort sikt har detta arbete resulterat i en något lägre omsätt-
ning. 

Omsättningen för affärsområdet blev 185 577 tkr (196 536 
tkr) vilket är en minskning med 5,6 %. 

Vi märker ett fortsatt stort förtroende på marknaden och är 
övertygad om att bytet av affärssystem, med minskad admi-
nistration och större kontroll, kommer ge ett ännu gynnsam-
mare 2019.
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Koncernens nettoomsättning 2018 uppgick till 803 mkr 
jämfört med 754 mkr föregående år, motsvarande en ökning 
med 6,5 %. 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. 

AkkaFRAKT ägs av 141 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.  

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 15,7 
mkr jämfört med 18,1 mkr föregående år. För 2018 har kon-
cernens resultat belastats med en nedskrivning av en osäker 
fordran på ett intressebolag med 3,7 mkr samt kostnader om 
0,7 mkr i samband med färdigställande av den omfattande 
renovering av huvudkontoret i Malmö som påbörjades 2017. 
Under året har koncernens personalkostnader ökat kraftigt 
till följd av dubbla VD-kostnader, höga rekryteringskostna-
der samt kostnader för tillfällig personal pga. byte av affärs-
system. 2017 belastade renoveringen resultatet med 3,9 mkr. 
Rensat för de här engångseffekterna är det verksamhetsgene-
rerade resultatet i nivå med 2017. 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten 
uppgick till -3,8 mkr jämfört med 29,3 mkr föregående år. 
Förändringen beror främst på ökad omsättning och något 
förlängd kredittid till kunder. Investeringar uppgår netto till 
totalt 5,3 mkr och avser främst investeringar i bolaget Akka-
FASTIGHETS AB avseende renoveringen av huvudkontoret 
samt investering i nytt affärssystem.

Koncernens likvida medel uppgick per 2018-12-31 till 0,9 
mkr jämfört med 3,0 mkr motsvarande tidpunkt föregående 
år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fast-
ighetskrediter, uppgick till 46,4 mkr jämfört med 39,4 mkr 
föregående år till följd av en ökad utnyttjning av checkkredi-
ten för att möjliggöra tidigare utbetalning av avräkningen till 
åkerierna. 

Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 
2018 till 102,5 mkr jämfört med 89,9 mkr föregående år, 
vilket motsvarar en soliditet om 40,1 % jämfört med 39,0 % 
för 2017. 

Substansvärdet per andel uppgick till 409 tkr mot 375 tkr, en 
ökning med 9,1 % jämfört med föregående år. Beräkningen 
är baserad på gällande marknadsvärde. Sammantaget har 
AkkaFRAKT en stark finansiell ställning och en god likvidi-
tet.

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 fortsatt arbetet med lönsamma af-
färer vilket kortsiktigt resulterat i en något lägre 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

2018-12-31

803 350
6

15 720
2,0
40
47

255 303

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  
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 
Övriga rörelsekostnader 

   
Rörelseresultat 
  
Resultat från finansiella poster   
Intäkter från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
 
  
Resultat efter finansiella poster  
  
Skatt på årets resultat  
  
ÅRETS RESULTAT

Koncernens balansräkning i sammandrag (tkr)  
  
TILLGÅNGAR    
  
Anläggningstillgångar
  
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likanade arbeten
Goodwill
Pågående investeringar
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark  
Inventarier, verktyg  och installationer
Pågående nyanläggningar och forskott avseende materiella 
anläggningstillgångar
 
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Uppskjuten skattefordran 
Andra långfristiga fordringar 

Summa anläggningstillgångar 
  
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar  
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
-21 671
-34 462

-5 032
-1 010

-739 632

18 842
  

-323
285

-748
-786

 
18 056

 
-4 209

13 847

2017-12-31

105
136

0
241

81 929
10 284

2 869
95 082

10 264
250
125
370
722

11 731

107 054
 
 

107 975
533
964

10 777
120 249

3 063

123 312

230 366

2018-01-01
2018-12-31

803 350
2 607

805 957
  

-722 282
-18 732
-38 838

-6 091
-3 755

-789 698
 

16 259
  

134
485

-1 158
- 539

 
15 720

 
-3 142

 
12 578

2018-12-31

75
77

1 793
1 945

82 659
10 582

0
93 241

9 898
250
125

1 187
799

12 259

107 445
 
 

137 951
50

904
8 096

147 001

857

147 858

255 303
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
tkr   
  
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
  
Eget kapital  
Insatskapital
Övrigt tillskjutet kapital
Kapitalandelfond 
Annat eget kapital inklusive årets resultat 
Summa eget kapital hänförligt  till föreningens medlemmar 
  
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

2018-12-31

20 475
2 636
4 287

75 105
102 503 

 
10 913

992
11 905 

32 679
12 392

3 550
48 621

 
1 265

27 149
44 311

2 910
2 590

14 049
92 274

 
255 303

57 600
21 100

259
78 959

799

2018-01-01
2018-12-31

20 812

-24 695
-3 883

- 5 260
6 937

- 2 206

3 063
857
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Mathias Persson,
Organisationsutveckling

Mats Bengtsson,
Affärsområdeschef 
Miljö & Jordbruk

Kristine Nilsson, 
Ekonomi &
Administrativ Chef

Fredrik Orest, 
Affärsområdeschef 
Bygg & Anläggning

Organisation & ledningsgrupp

Verksamheten är organiserad enligt ovan i 
affärsområden och stödfunktioner.
 
Merparten av verksamheten bedrivs i Ak-
kaFRAKT i Skåne ek för. I koncernen finns 
även ett antal dotterbolag som tillhandahål-
ler fastigheter. Intressebolagen Skånegrus 
och ÅGAB tillhandahåller material och 
återvinningstjänster inom sten, grus och 
betong.

Valberedning

AO
Bygg & 

Anläggning

AO
Industri & 

Handel

AO
Miljö & 

Jordbruk

Auktoriserade revisorer
Markus Niléhn, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer
Daniel Nilsson
Rusmir Dautovic

Revisorer
Tomas Friberg, ledamot
Robert Hansson, ledamot
Mattias Wihlborg, ledamot
Per Winberg, ledamot
Joakim Dahlqvist, suppleant

Organisations-
utveckling

Verkställande
Direktör

Charlotte Brodin, 
Affärsområdeschef 
Industri & Handel

Styrelse
Övre rad från vänster:
Viktor Pansell, suppleant
Jörgen Olsson, ledamot
Kennet Henriksson, vice ordförande

Nedre rad från vänster:
Martin Björk, ledamot
Stefan Andersson, ordförande
Fredrik Mårtensson, ledamot

Frånvarande:
Staffan Einarsson, ledamot

Affärsutveckling/
Marknad

Ekonomi/
Administration Thomas Kronblad, 

Affärsutveckling/
Marknad

Carl-Henrik Söderström,
Verkställande Direktör
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AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, 202 11 Malmö, 040-691 78 00
www.akkafrakt.se, info@akkafrakt.se


