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På totalen var 2019, mitt första år som VD, ett bra år. Vi hade en del utmaningar 
främst kopplat till byte av affärssystem vilket orsakat en del frustration, men orga-
nisation och delägare höll ihop väl och vi lyckades med facit i hand rida ur stormen 
med ett relativt starkt resultat.

Koncernen omsatte 821 mkr och redovisar ett resultat före dispositioner på 18,4 
mkr (15,7 mkr) och AkkaFRAKT i Skåne ek för. ett resultat på 6,0 mkr (11,6 mkr).
Året började med stora volymer framförallt kopplat till anläggningssidan. Vi hade 
flera stora projekt igång samtidigt vilket lyfte resultatet ordentligt. Våra intressebo-
lag Skånegrus och ÅGAB redovisade även bra resultat under det gångna året.

Under året har fokus också legat på att förbättra kassaflödet som var negativt 2018. 
Tack vare duktiga medarbetare och en rad olika initiativ har kassaflödet förbättrats 
avservärt under 2019 givet att utnyttjandet av checkkrediten också minskat kraftigt. 

Strategiarbete och marknadsfokus har varit viktiga ledord under 2019. För att 
kunna bygga en ny välunderbyggd långsiktig strategi har vi dock valt kvalitet före 

hastighet. Under året genomförde ledningsgruppen ett antal gemensamma kundbesök för att få en gemensam förståelse 
kring våra möjligheter. Strategiarbetet har fortsatt in i 2020 och syftar till att ta fram fokusområden och en plan för att 
göra AkkaFRAKT konkurrenskraftigt och hållbart långt in i framtiden.

Vår tippverksamhet och våra bullervallar har varit hörnstenar i det senaste årens goda resultat. Detta marknadsområde 
måste vi försvara och utveckla ytterligare. Styrelsen tog som resultat av detta beslut att starta upp verksamhet kopplat till 
vårt B-tillståndet i Dalby där vi nu har möjlighet till ytterligare mellanlagring och hantering av schaktmassor.

Under 2019 gjorde vi organisatoriskt en del ändringar i ledningsgruppen där vi tillsatte en IT-, fastighets- och organisa-
tionsutvecklingschef, en marknadschef samt att vi delade upp affärsområdena till att bli mer jämnstora och hanterbara 
för våra affärsområdeschefer. Allt för att kunna säkerställa en drift där ingenting faller mellan stolarna.

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

Malmö i april 2020

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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Affärsområdet har haft ännu ett år med hög orderingång och 
god sysselsättning. Vi har fått förnyat förtroende hos våra be-
fintliga kunder, men även fått förtroende från nya kunder. 

Tack vare den höga sysselsättningen har vi valt att dela upp 
affärsområdet, Bygg & Anläggning i två affärsområden inför 
2020 för att få ett bättre fokus och utveckla Kran & Maskin 
Special, som har god tillväxtpotential, ännu mer. Vi har i sam-
band med denna uppdelning gjort en del nyanställningar för 
att kunna bibehålla vår höga servicegrad mot marknaden.

Omsättningen för affärsområdet blev 445 305 tkr (428 281 
tkr) vilket är en ökning med 4,0 %. 

Affärsområde Bygg & Anläggning

Affärsområde Miljö & Jordbruk

Affärsområde Industri & Handel

Affärsområdet har under året tecknat nya avtal med många 
mindre företag, men även utökat samarbetet med våra största 
kunder.

Omsättningen för affärsområdet blev 177 459 tkr (171 883 
tkr) vilket är en ökning med 3,2 %. 

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

 

Under 2019 har ett detaljerat lönsamhetsarbete kommit på 
plats vars effekter vi väntar oss kunna se under första halvan 
av 2020. Planen syftar i att långsiktigt trygga verksamheten 
med marknadsmässig marginal. 

Omsättningen för affärsområdet blev 180 630 tkr (185 577 
tkr) vilket är en minskning med 2,7 %. 

Vi fortsätter att bygga på de långsiktiga relationerna och 
samarbeten som under många år legat till grund för vår verk-
samhet. Bytet av affärssystem och en ny kundwebb under 
2019 har lett till mindre administration med mervärde som 
tex spårbarhet för våra kunder. 
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Koncernens nettoomsättning 2019 uppgick till 821 mkr 
jämfört med 803 mkr föregående år, motsvarande en ökning 
med 2,2 %. Koncernens omsättning fördelar sig mellan de 

AkkaFRAKT är en av de ledande aktörerna på den svenska 
transportmarknaden. Verksamheten har under 2019 varit 
organiserad i tre affärsområden: Bygg & Anläggning, Indu-
stri & Handel och Miljö & Jordbruk. 

Företaget har sitt säte i Malmö.

AkkaFRAKT ägs av 132 delägare som tillsammans förfo-
gar över cirka 440 fordon. Den huvudsakliga geografiska 
verksamheten finns i södra Sverige och sysselsätter ca 500 
personer. 

För ytterligare information se www.akkafrakt.se  

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 18,4 
mkr jämfört med 15,7 mkr föregående år. Likt 2018 har kon-
cernens resultat belastats med en nedskrivning av en osäker 
fordran på ett intressebolag med 3,7 mkr och koncernens 
personalkostnader har varit något högre än förväntat till 
följd av dubbla VD-kostnader och kostnader för tillfällig 
personal i samband med bytet av affärssystem. I övrigt har 
koncernens intressebolag genererat en högre resultatandel 
2019 än föregående år. 

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten upp-
gick till 30,9 mkr jämfört med -3,8 mkr föregående år. För-
ändringen beror till stor del på en rad åtgärder som åtagits i 
syfte att förbättra kassaflödet. Investeringar uppgår netto till 
totalt 6,9 mkr och avser främst investeringar nya containers 
samt fortsatt investering i vårt nya affärssystem.

Koncernens likvida medel uppgick per 2019-12-31 till 2,9 
mkr jämfört med 0,9 mkr motsvarande tidpunkt föregående 
år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fast-
ighetskrediter, uppgick till 30,4 mkr jämfört med 46,3 mkr 
föregående år till följd av ett minskat utnyttjande av check-
krediten samt amortering av fastighetskrediterna. 

Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 
2019 till 111,3 mkr jämfört med 102,5 mkr föregående år, 
vilket motsvarar en soliditet om 46,8 % jämfört med 40,1 % 
för 2018. Sammantaget har AkkaFRAKT en stark finansiell 
ställning och en god likviditet.

Händelser efter balansdagen

Efter 2019 års slut har världen drabbats av en pandemi - 
Coronavirus, COVID-19. 
Det går i dagsläget inte att avgöra vilken effekt detta kommer 
få på AkkaFRAKT. En något lägre orderingång har redan 
märkts av på vissa håll och framtida prognoser kan komma 
att behöva revideras. 

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 varför omsättningstappet ännu inte är återtaget.

AkkaFRAKT

Finansiella kommentarer

Flerårsöversikt
Koncernen, belopp i tkr  
   
Nettoomsättning  
Tillväxt i %  
Resultat efter finansiella poster  
Vinstmarginal i % 
Soliditet i %  
Antal anställda  
Balansomslutning 

2018-12-31

803 350
6

15 720
2,0
40
47

255 303

2019-12-31

821 394
2

18 381
2,2
47
50

237 751

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

2017-12-31

754 457
-0,8

18 056
2,4
39
46

230 366
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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

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

2019-01-01
2019-12-31

821 394
1 557

822 951
  

-735 346
-19 820
-40 740

-6 547
-3 782

-806  235
 

16 716
  

2 199
94

-628
1 665

 
18 381

 
-3 474

 
14 907

2019-12-31

3 705
17

0
3 722

80 236
13 163

919
94 318

11 087
0
0

1 841
775

13 703

111 743
 
 

116 816
1 857
1 964
2 474

123 111

2 897

126 008

237 751
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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

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

2019-12-31

18 833
2 636
5 486

84 313
111 268 

 
11 302

963
12 265

18 049
11 186

4 058
33 293

 
1 205

17 380
44 675

1 360
4 536

11 769
80 925

 
237 751

57 600
21 100

259
78 959

775

2019-01-01
2019-12-31

18 512

12 398
30 910

- 6 892
-21 978

2 040

857
2 897
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Verksamheten var under 2019 organiserad enligt ovan i affärsområden och stödfunktioner. Merparten av verksamheten 
bedrivs i AkkaFRAKT i Skåne ek för. I koncernen finns även ett antal dotterbolag som tillhandahåller fastigheter. Intressebo-
lagen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller material och återvinningstjänster inom sten, grus och betong.

Valberedning
Auktoriserade revisorer
Markus Niléhn, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer
Rusmir Dautovic

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

Styrelse
Från vänster:

Martin Björk, ledamot 

Fredrik Mårtensson, ledamot

Björn Steén, ledamot

Viktor Pansell, ledamot

Kennet Henriksson, vice ordförande

Daniel Nilsson, suppleant

Stefan Andersson, ordförande

Organisation & ledningsgrupp
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AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, 202 11 Malmö, 040-691 78 00
www.akkafrakt.se, info@akkafrakt.se


