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Vi gick in 2020 med stora ambitioner om att sätta en ny strategi för bolaget, men 
redan tidigt under året var vi tvungna att förbereda för mer drastiska åtgärder för att 
kunna hantera eventuella krisscenarier som ett resultat av pandemin.

Lyckligtvis blev våra värsta scenarier aldrig verklighet och vi klubbade under hösten 
en ny marknadsorienterad strategi för bolaget i styrelsen. På grund av vårt goda 
resultat hade vi möjlighet att göra utdelningar på 20 000 kr per delägarskap till våra 
medlemmar.

Koncernen omsatte 751,1 mkr (821,4 mkr) och redovisar ett resultat före dispositio-
ner på 19,4 mkr (18,4 mkr) och AkkaFRAKT i Skåne ek för. ett resultat på 6,4 mkr 
(6,0 mkr). Trots 34 färre delägarskap än 2019 samt en global pandemi lyckades vi 
under 2020 leverera ett riktigt bra resultat med ett avsevärt bättre kassaflöde än 2019.

Flera saker har bidragit till resultatet. På koncernnivå har fastighetsbolagen och in-
tressebolagen ÅGAB och Skånegrus bidragit till en viktig del av resultatet. I fören-
ingen är de främsta bidragsfaktorerna framför allt ett starkt utfall inom anläggning 

samt förbättring av resultatet inom industri och handel jämfört med 2019.

Under året har vi haft stort fokus på delägarlönsamhet och kalkylarbete. Vi har nu bättre kontroll inom denna del än vad 
vi haft tidigare och kommer att fortsatt fokusera på utveckling av detta område under 2021.

Vi har digitaliserat flera nya områden av vår verksamhet och har under året även gjort i ordning vår infrastruktur kopp-
lat till B-tillståndet i Dalby. Vi är nu redo att kunna ta oss an marknaden med en stark lösning för att ta emot oklassade 
massor samt IFA-massor.

Under året har vi jobbat mycket med att få i gång en effektivare mötes- och kommunikationsstruktur på alla nivåer i och 
utanför företaget. Tanken är att alla skall vara engagerade i vårt förbättringsarbete och att vi får bättre ordning, uppfölj-
ning och ägarskap i vårt utvecklingsarbete. Tillsammans är vi starkare.

AkkaFRAKTs hållbarhetsarbete fortskrider och vårt engagemang i Fair Transport kvarstår. Vi tror framåt att hållbarhet 
kommer att vara en avgörande konkurrensfaktor varpå vi har påbörjat att integrera denna agenda som en naturlig del av 
våra övriga processer inom försäljning, transportledning, fordonsärenden och kalkylarbete.

Malmö i april 2021

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 även i år fått förnyat förtroende 
hos våra befintliga kunder, men även ökat antal nya kunder. Inför 2020 valde vi att dela upp tidigare affärsområde Bygg & 
Anläggning i två områden: Anläggning samt Kran & Special, vilket har stärkt vårt fokus och samarbetet med våra kunder 
inom anläggning. Ökat fokus har även lett till att vi har kunnat höja servicegraden ännu mer mot marknaden och våra 
åkerier.

Tyvärr förlorade vi hela vår ”Betong Special”-verksamhet till årsskiftet 2020 i samband med att en delägare lämnade för-
eningen, vilket har påverkat vår totala omsättning negativt.

Affärsområde Anläggning

Affärsområde Miljö & Jordbruk

Affärsområde Industri & Handel

För marknadsområde Miljö har 2020 varit ett bra år som säkrat viktiga, strategiska kundavtal framåt. Trots pandemin 
och dess utmaningar avslutar Miljö året bra. Vi håller en fortsatt hög servicenivå och är bland många kunder en priori-
terad partner på marknaden.

Konkurrensen inom marknadsområde Jordbruk har varit tuff under 2020 och vi har tappat ett par kunder där priset har 
varit den viktigaste aspekten. Samtidigt har vi förnyat viktiga avtal och vunnit en del nya genom god kvalité och service.

Året startade med goda förutsättningar efter ett omfattande lönsamhetsförbättringsarbete 2019 som skulle få effekt 
2020. Dessvärre påverkades vissa kundsektorer inom Industri & Handel extra hårt av pandemin, vilket har påverkat 
affärsområdet - inklusive åkerierna - hårt. Med bibehållna kostnader och minskade volymer fick inte resultatet den 
utveckling vi hade räknat med.

2021 innefattar fortsatt arbete med att bibehålla eller skapa en god och långsiktig relation med befintliga och nya kun-
der samt leverantörer. Vi jobbar aktivt vidare med att leverera en hög service och utveckla digitala verktyg för att öka 
vår transparens och tillgänglighet. Förutom våra kärnverksamheter - lagring med plock och pack, terminalhantering, 
kretstrafik, dedikerad distribution och fjärrtrafik - kommer vi under 2021 att utveckla koncept inom livsmedels- och 
bygglogistik. Vi är fortfarande kvar i pandemin men ser ljusglimtar och är motiverade att nå våra uppsatta mål.

För marknadsområde Kran har 2020 varit ett bra år. Omsättningen har inte kommit upp i nivå med 2019 då vi förlo-
rade några delägare. Trenden från sommaren 2020 visar dock på en omsättningsökning och vi har tagit nya strategiska 
och viktiga affärer framåt. Privatkundsidan har utvecklats under pandemin och är något vi kommer fortsätta att satsa 
på under 2021. Trenden under slutet av 2020 och början av 2021 visar på en bra utveckling.

För marknadsområde Special har året 2020 präglats av marknadens tvära inbromsning, där mässor och stora militäröv-
ningar har ställts in pga. pandemin. Därför har det varit extra utmanande att få ihop nödvändig basvolym till våra 
lastbilar. På marknaden har vi mötts av kraftig prisdumpning mot våra strategiskt viktiga kunder. Trots det svåra läget 
har vi tacklat utmaningarna på ett affärsmannamässigt sätt.

Affärsområde Kran & Special
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Koncernens nettoomsättning 2020 uppgick till 751,1 mkr 
jämfört med 821,4 mkr föregående år, motsvarande en 
minskning med 8,6 %. Koncernens omsättning fördelar sig 
mellan de fyra affärsområdena Anläggning, Kran & Special, 
Industri & Handel och Miljö & Jordbruk. 

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 19,4 
mkr jämfört med 18,4 mkr föregående år. Föregående år 
belastades koncernens resultat med en nedskrivning av en 
osäker fordran på ett intressebolag med 3,7 mkr. Detta år 
har koncernen inga liknande nedskrivningar. Övriga externa 
kostnader är något lägre än föregående år vilket främst är ett 
resultat av arbete kring osäkra kundfordringar. En satsning 
på organisationen har lett till högre personalkostnader och 
antal anställda än föregående år. En utökad satsning på orga-
nisationen kommer att fortsätta under 2021.

I övrigt bidrar dotterbolagen en stor del till resultatet och 
koncernens intressebolag har genererat en högre resultat-
andel 2020 än föregående år. I Föreningen bidrar en ökad 
bruttomarginal till ett högre resultat än föregående år, även 
om omsättningen har reducerats.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten upp-
gick till 39,1 mkr jämfört med 30,9 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 6,4 mkr och avser främst investeringar i verksamheten 
kopplat till B-tillståndet samt nya bryggor och portar till 
terminalen i Malmö. 
Koncernens likvida medel uppgick per 2020-12-31 till 9,0 
mkr jämfört med 2,9 mkr motsvarande tidpunkt föregående 
år. Koncernens räntebärande skulder, inklusive samtliga fast-
ighetskrediter, uppgick till 11,8 mkr jämfört med 30,4 mkr 
föregående år till följd av en minskad utnyttjning av check-
krediten samt amortering av fastighetskrediterna.

Det egna kapitalet i koncernen uppgick vid utgången av 
2020 till 119,3,1 mkr jämfört med 111,3 mkr föregående år, 
vilket motsvarar en soliditet om 52,3 % jämfört med 46,8 % 
för 2019. Sammantaget har AkkaFRAKT en stark finansiell 
ställning och en god likviditet.

Händelser efter balansdagen
Efter 2020 års slut har AkkaFRAKT märkt av en något 
större effekt som följd av Coronavirus covid-19 inom vissa 
kundsegment.
En något lägre orderingång har redan märkts av inom dessa 
områden och framtida prognoser kan komma att behöva 
revideras. Utöver detta har en satsning på organisationen 
inletts till följd av ett pågående strategiarbete. Denna sats-
ning kommer att påverka resultatet för 2021 och det är en 
medveten satsning för framtiden som även är inräknad i 
budgeten och prognoserna för 2021.

Största förklaringen till nedgången i omsättningen är tappet 
av marknadsområde Betong Special, tapp av två stora kunder 
inom marknadsområde Jordbruk samt att affärsområde 
Industri & Handel under året har påverkats negativt av  
covid-19 och har fortsatt arbetet med lönsamma affärer var-
för omsättningstappet ännu inte är återtaget.

Förutom att affärsområde Anläggning tappade marknads-
område Betong Special har marknadsområde Anläggning 
fortsatt utvecklats positivt under året med ökad omsättning 
och bibehållna volymer. 
Affärsområde Kran & Maskin Special har jobbat för att åter-
hämta sig efter delägartapp och har visat en positiv utveck-
ling sista delen av 2020. Affärsområde Miljö & Jordbruk har 
tappat några stora kunder under marknadsområde Jordbruk, 
medan marknadsområde Miljö ligger i nivå med föregående 
år på omsättningen.

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

2020-12-31

751 113
-8,5

19 369
2,6
52
53

228 003

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



5 

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 förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar
 
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i 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

2020-01-01
2020-12-31

751 113
1 820

752 933

-669 431
-17 039
-42 988

-6 592
-68

-736 118

16 815

2 928
92

-466
2 554

19 369

-3 495

15 873

2020-12-31

3 706
0
0

3 706

79 163
15 410

0
94 573

13 015
0

1 909
707

15 631

113 910

100 151
1 574

503
2 912

105 140

8 953

114 093

228 003

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

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
Kapitalandelsfond 
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

2020-12-31

19 062
2 636
8 234

89 318
119 250

11 291
879

12 170

0
10 508

2 200
12 708

1 340
22 447
43 337

0
3 992

12 759
83 875

228 003

57 600
21 100

839
79 539

707

2020-01-01
2020-12-31

16 110

22 997
39 107

-6 433
-26 618

6 056

2 897
8 953

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 har under 2020 varit orga-
niserad enligt bilden i affärsområden och 
stödfunktioner. 

Stämman är delägarnas forum och före-
tagets högsta beslutande organ. Styrelsen 
är underordnad stämman och har en 
viktig strategiskt styrande roll medan 
VDn ansvarar för att driva den operativa 
verksamheten. 

Majoriteten av våra verksamheter är sam-
lokaliserade på huvudkontoret i Malmö. 
Vi har även ett platskontor i Åhus.

Merparten av verksamheten bedrivs i 
AkkaFRAKT i Skåne ek för. I koncenen 
finns även ett antal dotterbolag som 
tillhandahåller fastigheter. Intressebola-
gen Skånegrus och ÅGAB tillhandahåller 
material och återvinningstjänster.

Valberedning
Auktoriserade revisorer
Markus Nilehn, Ernst & Young AB

Lekmannarevisorer
Rusmir Dautovic

Revisorer
Robert Hansson, sammankallande
Mattias Vihlborg, ledamot
Per Winberg, ledamot
Joakim Dahlqvist, ledamot
Mats Hansson, suppleant
Johnas Kristiansson, 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

AkkaFRAKT är en av de ledande aktörerna på den svenska 
transportmarknaden. AkkaFRAKT ägs av 129 delägare som 
tillsammans förfogar över cirka 400 fordon. Den huvudsak-
liga geografiska verksamheten finns i södra Sverige och sys-
selsätter över 500 personer.  Företaget har sitt säte i Malmö. 

Verksamheten har under 2020 varit organiserad i fyra 
affärsområden: Anläggning, Industri & Handel, Miljö & 
Jordbruk och Kran & Special. Föreningen har 9 dotterbolag 
i vilka främst fastighetsförvaltning i mindre skala bedrivs. 
För ytterligare information se www.akkafrakt.se.

AkkaFRAKT

Bild 1. Organisation per 2020-12-31 AkkaFRAKT 
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AkkaFRAKT, Hemsögatan 6, Box 50114, 202 11 Malmö, 0770-780 700
www.akkafrakt.se, info@akkafrakt.se


