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Sundfraktgruppen ska leverera kundanpassade, 

konkurrenskraftiga och långsiktigt hållbara logistik

tjänster och produkter.
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Under verksamhetsåret har vi sett stora händelser som 

påverkade världen 2016 och som kommer ge fortsatt eko 

även under 2017 och framåt. Några av dessa händelser 

var omröstningen om Brexit, valet av Donald Trump som 

USA:s president, den ökade tillströmningen av flyktningar 

till Sverige och övriga Europa samt terrordåden i såväl 

 Bryssel som Nice.

De senaste årens utveckling av den svenska ekonomin 

har präglats av hög tillväxt och fallande arbetslöshet. 

Den positiva utvecklingen beror delvis på Riksbankens 

expansiva penningpolitik, med negativ styrränta och köp 

av statsobligationer som pressat ner räntorna. Inflationen 

har stigit sedan 2014 och var nära 2 procent vid utgången 

av verksamhetsåret. Den starka konjunkturen ger förutsätt-

ningarna för att inflationen skall fortsätta stiga även om vi 

troligtvis inte ser att den stabileras runt 2 procent förrän 

under 2018.

Den tekniska utvecklingen har tagit fart under 2016 och 

vi ser allt mer teknik inom såväl förarlösa fordon som 3D-

utskrifter, VR-teknik, artificiell intelligens, alternativa driv-

medel, etc. Det gäller att ständigt följa teknikutvecklingen. 

Tekniken är här för att stanna och kommer för den som tar 

till sig den skapa förutsättningar för god sysselsättning och 

lönsamhet. Under 1800-talet övergick vi successivt från 

jordbrukssamhället till industrisamhället. Vi är nu på väg in 

i nästa tidsålder – den digitala tidsåldern.

Verksamheten

Sundfrakts marknad är en spegel av samhället i övrigt. Om 

Sundfraktgruppen skall ha god sysselsättning är det viktigt 

att byggsektorn har hög sysselsättning och att industrin får 

sälja såväl på den inhemska marknaden som på export. 

Det är därför bra för Sundfrakt att det både genomförs och 

planeras för flertalet både stora och små infrastrukturpro-

jekt i regionen samt att den lokala industrin investerar för 

framtiden. Under 2016 fick vi genomslag på främst de stora 

investeringarna som görs i regionen genom kraftigt ökade 

material leveranser.

Koncernens omsättning ökar med 44 MSEK och når den 

högsta omsättningen någonsin (1 047 434 kkr). Moderbola-

get visar omsättningsmässigt på ett kraftigt trendbrott med 

en ökad omsättning på närmare 8 % (42 MSEK). Vid ett 

antagande på att en enhet omsätter 2 MSEK per år motsva-

rar den ökade omsättningen att det rullat c:a 20 fler enheter 

under Sundfrakts flagg under 2016. Det är främst transpor-

ter inom bygg- och anläggning som ökat trots att även detta 

år kantades av en snöfattig inledning.

Sundfraktgruppen har under året aktivt arbetat med 

åtgärder som syftar till att öka försäljningen, effektivisera 

administrationen, förbättra hållbarhetsarbetet samt en 

ökad synlighet och kommunikation mot såväl marknaden 

som internt. Några exempel på åtgärder som vidtagits är 

lanseringen av konceptet ”Välj en klimatsmart transport” 

där kunden själv kan välja sin utsläppsnivå utifrån de tre 

kategorierna Guld-, Silver- och Bronstransport. Konceptet 

syftar till en ökad försäljning och ett förbättrat hållbarhets-

arbete. Vidare har också klimatsmart grus från Åkerigrus 

lanserats och Alltank har etablerat ett antal nya stationer 

för förnyelsebara drivmedel. Vidare har Sundfrakt tagit 

steget in i den digitala världen genom förbättrade faktura-

lösningar, ökad andel digitala order, nya hemsidor, ökad 

aktivitet och närvaro på de sociala medierna och en tydlig 

digital strategi.

För dotterbolaget Alltank AB innebar 2016 en minskad 

omsättning främst beroende på minskade volymer. Resul-

tatet var bättre än föregående år. En handlingsplan har satts 

för att vända trenden med de minskade volymerna.

Delta Terminal AB visar på en omsättning i nivå med 

Verksamhetsåret 2016 har likt föregående verksamhetsår haft ett tydligt fokus på försäljnings-, 
effektiviserings- och hållbarhetsarbete. Detta är ett långsiktigt arbete där vi fortfarande sår för 

att sedan kunna skörda frukterna av arbetet. Trots att vi är inne i ett förändringsarbete   
har koncernen presterat såväl rekordomsättning som rekordresultat.

VD HAR ORDET
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f öregående år men med ett förbättrat resultat. Det förbätt-

rade resultatet beror främst på en ökad aktivitet under an-

dra halvåret. Utsikterna för 2017 är väldigt goda för bolaget.

Solventum Redovisningsbyrå AB redovisar både en om-

sättning och ett resultat som är i nivå med tidigare.

Åkerigrus AB hade ett mycket starkt 2016. Såväl omsätt-

ning som resultat är kraftigt förbättrat trots att även 2015 

var ett starkt år. Den ökade omsättningen och det stärka 

resultatet beror främst på ett antal större projekt i regionen 

samt ett effektivare resursutnyttjande i verksamheten.

Mittfrakt AB och Sundfrakt Invest AB har båda en relativt 

liten verksamhet och redovisar såväl omsättning och resul-

tat i nivå med tidigare år.

För att Sundfraktgruppen skall vara fortsatt rustad för 

framtiden har koncernen anslutit sig till UN Global Com-

pact (för understryka Sundfrakts strävan att ta sin del av 

samhällsansvaret) och brutit ner de övergripande delarna 

till hur vi inom Sundfraktgruppen skall vara och bete oss.

Resultat

Sundfraktkoncernens resultat för 2016 når över 15 MSEK 

och är därmed det högsta resultat för koncernen någonsin. 

Det höga resultatet kan främst tillskrivas Åkerigrus. Moder-

bolaget har under verksamhetsåret haft försämrad lönsam-

het på ett antal affärer samt stora omställningskostnader 

mot framtiden. Det är således extra glädjande att detta till 

trots kan koncernen redovisa ett mycket starkt resultat.

Utdelning

Styrelsen föreslår inför årets bolagsstämma en utdelning på 

10 kronor per aktie vilket är den högsta utdelningen som 

styrelsen någonsin föreslagit.

Utsikter inför 2017

Svensk ekonomi förväntas vara fortsatt stark under 2017, 

där läget för främst tillverkningsindustrin, byggsektorn och 

de privata tjänstenäringarna bedöms som bra. Det som kan 

vara störande för en fortsatt mycket positivt utveckling av 

konjunkturen är bristen på rätt arbetskraft.

Sundfraktgruppen kommer under 2017 aktivt fortsätta 

arbetet med försäljning, effektivisering, kommunikation 

och hållbarhet. Ett fortsatt högt tryck på försäljningen 

tillsammans med en stark konjunktur kommer förhopp-

ningsvis skapa god sysselsättning för anslutna åkerier. Ett 

aktivt arbete med utgångspunkt ifrån helheten före delarna 

samt en ytterligare ökad kostnadskontroll och effektivitet 

skall leda till ett förbättrat resultat för moderbolaget och ett 

fortsatt starkt resultat för koncernen.

Slutord

Sundfraktgruppen skall visa vägen och bidra till hållbar 

utveckling för såväl sina intressenter som samhället i övrigt. 

Koncernen har under 2016 gjort ett starkt år och har en 

mycket bra grund att utvecklas ifrån. För att en fortsatt 

positiv utveckling i syfte att förse anslutna åkerier med sys-

selsättning skall vara möjlig krävs även i fortsättningen ett 

nära samarbete mellan delägare, tjänstemän, kunder och 

övriga intressenter. 

Markus Sundström | VD

Sundsvall 2017-03-20
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Sundfrakt AB har ett tydligt uppdrag; genom aktiv försälj-

ning skapa uppdrag och sysselsättning till ägarnas anslutna 

enheter. Övriga bolag i gruppen skall utöver detta bidra 

till att stödja och stärka affärerna. Exempelvis att Alltank 

kan erbjuda moderna och hållbara bränslen till konkur-

renskraftiga priser eller att Solventum erbjuder kompetenta 

tjänster inom ekonomi och administration till åkare. 

Vår affärsidé

Vi ska leverera kundanpassade, konkurrenskraftiga och 

långsiktigt hållbara produkter samt maskin- och logistik-

tjänster.

Det är ett stort ansvar för medarbetare och delägare att 

alltid verka för transport- och maskinuppdrag som skapar 

nytta för gruppen som helhet. Tjänsterna och produkterna 

ska vara av hög kvalitet och precision. Vi ska aktivt bedriva 

utveckling av dessa tjänster i syfte att skapa en ökad försälj-

ning av såväl tjänsterna som produkterna till ett så miljöan-

passat sätt som möjligt.

Utförandet av tjänsterna är inte bättre än den svagaste 

länken, det är därför viktigt att hålla en hög kompetensnivå 

på alla plan. Tillsammans står vi för beständighet, varaktig-

het och styrka.

Rätt fordon, rätt utrustning, rätt chaufför, rätt plats, rätt 

tid till rätt pris.

Ett modernt maskin- och logistikföretag

Vi har lång erfarenhet av åkeri- och entreprenadverksam-

het. Genom åren har vi utvecklats till ett modernt maskin- 

och logistikföretag.

Sundfrakt startade 1961 genom en sammanslagning 

av fyra mindre lastbilscentraler. Under tiden bildades 

Åkerigrus (1971), Delta Terminal (1987) och Alltank (1988). 

Efter drygt 40 år som ekonomisk förening överförs rörelsen 

i Sundfrakt till aktiebolagsform år 2001. 

Vi har en stark lokal förankring i Medelpad, Ångerman-

land och Jämtland. Vi finns lokaliserade i Sundsvall, Timrå, 

Härnösand, Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik och Östersund.

I dagsläget omsätter hela Sundfraktkoncernen cirka 1 

miljard kronor.

Vårt utbud 

Sundfrakt är det heltäckande maskin- och logistikföreta-

get för alla behov. Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från 

enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta 

lösningar. Vi har lösningar såväl inom bygg- och anlägg-

ning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötran-

sporter samt specialgods. 

Sundfraktgruppen har mycket lång erfarenhet i hante-

ring av farligt gods.

Vi har eget bränslebolag med fokus på förnyelsebara 

produkter samt egna bergtäkter för grus och fyllnadsmas-

sor. I Söråker äger och driver vi egen hamn med järnvägs-

anslutning. Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel 

terminal- och lagerhantering. Hos oss kan du hyra lokaler 

och uppställningsplatser.

Vi är ett av landets största maskin- och logistikföretag lokaliserade i Västernorrland. Vi vill 
visa vägen och bidra till hållbar utveckling för samhälle och näringsliv. Sundfraktgruppen 
består av bolagen i koncernen samt delägarnas anslutna fordon och företag. Totalt består 

gruppen av över 180 bolag och mer än 500 sysselsatta personer. 

SUNDFRAKTGRUPPEN
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SUNDFRAKTGRUPPEN
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Anläggning

Vi har många fordon och maskiner som ger dig som kund ef-

fektiva lösningar med stor flexibilitet. Vi kan det mesta!

Sundfrakt har lång erfarenhet inom anläggningsområdet. Vi 

kan utföra allt från det lilla markplaneringsjobbbet till mycket 

stora arbeten. Vi utför även mindre entreprenader, snöröjning, 

dräneringsarbeten, schaktning m.m. Vi levererar sand, grus, 

bergkross och andra typer av material.

Från våra kontor i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Ånge 

utför vi arbeten inom ett stort geografiskt område. Vi har även 

möjlighet att utföra arbeten inom övriga delar av landet.

Vi erbjuder maskin- och transporttjänster utförda med 

förnyelsebara drivmedel.

Grus & ballast

Sundfraktgruppen kan genom en mycket centralt beläget 

bergtäkt i Sundsvall (Bosvedjan) erbjuda en stor variation av 

grus- och stenprodukter.

Produkterna har ett stort användningsområde och används 

exempelvis till betong, asfalt, väg och husbyggnader. Utöver 

detta kan vi erbjuda jord och asfaltskross.

Vi återvinner asfalt, betong, schaktmassor mm. Sundfrakt-

gruppen kan även driva verksamhet på uppdrag. Vår kompetens 

inom området ger dig som kund en garanti för strukturerad och 

effekt drift.

Verksamheten bedrivs med höga krav på miljö och säkerhet.

Logistik & miljö

Sundfrakt hanterar allt från hushållsavfall och återvinnings-

produkter till skogsprodukter, järn, aluminium och biobränslen. 

Vi kan hantera de flesta uppdrag, såväl lokalt som via in- eller 

utrikestransporter.

Sundfrakt har stor erfarenhet av transport- och logistik-

lösningar som kräver specialbyggda fordon för extremt långa, 

höga, breda eller tunga laster. Vi har möjlighet att arbeta 

intermodalt genom vår hamn i Söråker. Till hamnen finns även 

järnvägsanslutning.

Vi utför distributionsuppdrag. Genom våra lokaliseringar 

i Söråker, Sundsvall och Härnösand kan vi erbjuda effektiv 

terminal- och lagerhantering. Detta möjliggör mer avancerade 

lösningar som ex. tredjeparts- och citylogistik.

Vi erbjuder transporter utförda med förnyelsebara drivmedel.

Tank & bulk

Sundfrakt är specialist på trygga och säkra transportlösningar 

av farligt gods. Vi transporterar kemikalier, petroleum och gas. Vi 

kan också transportera pulverprodukter i bulk.

Säkerhets- och miljöarbetet är mycket viktigt och vi arbetar 

kontinuerligt med kompetens och säkerhet i våra processer. Det 

gör att du som kund kan känna dig trygg.

Vi utför uppdragen inom de nordiska länderna och i vissa 

fall även till och från övriga Europa. Våra kunder finns inom 

olje- och gasbolag, skogsindustrin samt kemiska industrier av 

olika slag.

Vi erbjuder transporter utförda med förnyelsebara drivmedel.
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Driv- & smörjmedel

Sundfraktgruppen har en omfattande försäljning av förnyelse-

bara drivmedel, smörjmedel och andra kemtekniska produkter. 

Vi har fler än 30 anläggningar som är anpassade för tankning 

av tunga fordon. På våra anläggningar kan våra kunder bl a fylla 

tanken med HVO100. Ett biobränsle som ger upp till 89 % lägre 

koldioxidutsläpp än vanlig standarddiesel.  Under 2017 kommer 

Alltanks stationsnät att utökas bl a med tankställen för ED95.         

Försäljning av smörjmedel, kemtekniska produkter mm sker 

på våra butiker. Vi marknadsför produkter av varumärket Texaco 

som svensk tillverkas på Scanlubes fabrik i Göteborg.

Genom samarbetet med TRB kan vi erbjuda våra kunder ett 

rikstäckande nät. Sundfraktgruppen och TRB är långt framme 

när det gäller förnyelsebara drivmedel bl a genom HVO100,  

RME 100 och olika dieselmix-produkter. HVO100 ger upp till ca 

89 % lägre koldioxid utsläpp än standarddiesel.

Terminal & lager

Sundfraktgruppen äger fastigheter som möjliggör rationell ter-

minal- och lagerhantering. Våra anläggningar erbjuder generösa 

ytor, perfekta för hantering av special och skrymmande gods.

Anläggningarna i Söråker, Härnösand och Sundsvall har en 

optimal geografisk lokalisering för logistiklösningar. Termina-

lerna ligger nära industrier och E4. I Söråker finns tillgång till 

hamn och järnväg samt närhet till flygplats. Terminalen på Norra 

vägen ligger mitt emellan Sundsvalls city och handelscentrum i 

Birsta. Idealiskt för distribution och lagerhantering.

Vi har även uthyrning av lokaler, kontor, motorvärmarplatser 

och uppställningsplatser. Vid vårt Logistikcentrum på Norra 

vägen 12 i Sundsvall hyr vi även ut pallplatser.

Sammansatta lösningar

Sundfraktgruppen disponerar över 300 maskiner och fordon 

med olika storlekar och funktionalitet. Detta i kombination med 

terminaler som har tillgång till landsväg, hamn, järnväg och flyg 

ger oss stor flexibilitet. Vi har garanterat en logistiklösning som 

passar dig!

Våra anläggningsmaskiner och fordon ger dig stor flexibilitet. 

Genom våra bergtäkter kan vi effektivt kombinera transporter 

och leverans av rätt grus eller stenprodukt.

Vi arbetar kontinuerligt för att ta fram miljösmarta lösningar 

för våra tjänster.

Sundfraktgruppen kan genom Solventum AB erbjuda 

special kompetens inom redovisning och personaladministration.

Hamn & stuveri

Sundfraktgruppen äger och driver egen hamn och stuveriverk-

samhet i Söråker. Delta Terminal är en av landets få privatägda 

hamnar. Hamnen ligger vid Indalsälvens mynning i Timrå kom-

mun, endast 20 km norr om Sundsvall.

Med vår strategiska placering kan vi erbjuda dig som kund 

smidiga lager- och logistiklösningar inom väg, järnväg och 

sjöfart.

Vi erbjuder sjötrafik året om. Vi har även lager och produk-

tionslokaler på totalt 24 000 kvm, järnväg med anslutning till 

stambanan, storsäcksanläggning samt tankdepå för lagring av 

kemikalier.
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V Å R A  
F O K U S O M R Å D E N

Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra arbetsprocesser och nyttjar digitala verktyg där dessa 

skapar nytta och mervärden. Effektiviteten ska ses som en  symbios mellan kund, utförare, 

process och verktyg.

Effektivitet

Vi ska fokusera på kundmötet, kundvärdet och hur vi kan stödja och hitta lösningar för våra 

kunder. Vi fortsätter utveckla vår försäljningsorganisation genom nya kanaler, kompetens och 

arbetsverktyg.

Försäljning

Vi ska stärka innehållet i våra varumärken. Genom att nyfiket pröva olika kanaler och former 

når vi både befintliga och nya kunder, medarbetare och delägare. Att behålla och attrahera nya 

delägare och medarbetare är en framgångsfaktor.  

Kommunikation

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Sundfraktgruppens utbud och begrepp som hållbart, 

tryggt och säkert ska vara en självklarhet i våra processer. För att nå full utveckling arbetar vi 

utifrån begreppet ”helheten före delarna”.

Hållbarhet
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I framtiden

Vi har lagt en tydlig plan för framtiden. Vi vill göra skillnad 

och är övertygade om att hållbarhet och ansvarstagande är 

framgångsfaktorer nu och i framtiden.

Runt om testas förarlösa fordon, nya förnyelsebara driv-

medelsvarianter tas fram och ny teknik ger smartare ma-

skin- och logistiklösningar. Samtidigt ökar medvetenheten 

om hur miljö och människa påverkas av utsläpp, buller och 

miljögifter. En inte alltför djärv gissning är att behovet av 

maskin- och transporttjänster kommer att öka i framtiden. 

Därför satsar vi redan nu på omställning mot mer miljö- 

och klimatsmarta maskin- och logistiklösningar. Detta ska 

vi naturligtvis fortsätta med. Genom att vi sitter i förarsätet 

för utvecklingen av förnyelsebara drivmedel kommer nytt-

jandet av dessa vara en naturlig del för oss, men vi behöver 

även säkerställa att vår disponibla fordonsflotta förnyas och 

går mot bättre miljöprestanda (högre miljöklass/steg).

För att ständigt ligga i fas med den allt snabbare utveck-

lingen inom fordonsutveckling, teknik, kommunikation, IT 

mm behöver vi attrahera rätt människor med rätt kompe-

tens. Genom att fylla varumärket Sundfrakt med innehåll 

som attraktivitet, kompetens, stolthet och hållbarhet kom-

mer vi även i fortsättningen knyta till oss delägare och med-

arbetare som vill vara med och utveckla verksamheten.

Sundfraktgruppen ska vara en kommunikativ och öppen 

verksamhet. Vår ambition är att vi skall växa. Dels inom 

ramen för befintlig verksamhet, men vi kommer också att 

vara öppen för nya möjligheter. Sundfraktgruppen är en del 

av samhället – och vi vill vara med och bidra till en hållbar 

utveckling. 

Vårt företagsnamn är anrikt och bär en fin historia, det 

ligger fortfarande rätt i tiden och så kommer det att fort-

sätta även in i framtiden.

Vår vision

Vår vision lyder: Sundfraktgruppen ska visa vägen och bidra 

till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv.

Då transportsektorn står för ungefär en tredjedel av de 

svenska klimatgasutsläppen visar Sundfraktgruppen vägen 

och bidrar till hållbar utveckling för såväl samhälle som 

näringsliv. Vi vill göra skillnad. Därför väljer vi såväl last-

bilar och maskiner som bränslen och tillbehör med fokus 

på klimatnytta.

Vi har de tekniska möjligheterna och jobbar med 

ständiga förbättringar och effektiviseringar för att skapa 

nytta för såväl våra kunder som miljön. Våra delägare och 

medarbetare har kompetensen och driver ett medvetet 

hållbarhetsarbete i vardagen. Vårt mål är att successivt 

minska våra utsläpp genom högre fyllnadsgrad, nyare och 

bättre bilar och maskiner samt förnyelsebara bränslen i 

våra tankar. Med Sundfraktgruppen till framtiden och ett 

hållbart samhälle!

Förändringsresan

För Sundfraktgruppen kommer tiden framåt att präglas 

av utvecklig och anpassning till framtida krav, till nya för-

hållningssätt och nya lösningar. Det räcker inte enbart att 

fokusera på att ex implementera ny teknik.  Förändrings-

arbetet måste ske på bredare front. Det handlar även om att 

arbeta med ”mjuka värden” som exempelvis arbetssätt och 

värderingar.

Utmaningen Sundfraktgruppen står inför är att genom-

föra ett strukturerat förändringsarbete med ständig rörelse 

åt rätt håll med knappa resurser.  

Vad vi gjort så här långt

Sundfraktgruppen har målmedvetet arbetat för att förbättra 

och utveckla verksamheten. Några av de bitar som detta 

resulterat i är bland annat ett ökat försäljningsfokus med 

inriktning på såväl utbildning och attityd som en förstärkt 

säljorganisation och tydligare målbilder för försäljningen. 

En ny uppförandekod som är kopplad till UN Global Com-

pact har tagits fram. 

Koncernövergripande fokusgrupper har under året ar-

betat för att öka försäljningen genom merförsäljning, samt 

att effektivisera verksamheten. Vidare har kommunikatio-

nen förstärkts med nya hemsidor, ökad aktivitet på sociala 

medier, fler och mer nyheter såväl internt som externt. Vi 

har även utökat träffarna genom Sundfraktsfrukostar varje 

månad och andra gemensamma aktiviteter, t.ex. en kväll 

med rubriken ”Framtidens transportlösningar”. Under året 

har mål- och aktivitetsstyrningen utvecklats så att föränd-

ringsarbetet kan följas löpande, och hållbarhetsarbetet har 

fått ökad prioritet.

 
TRB Sverige AB

För att vi skall lyckas med förändringsresan gäller det att 

vi håller oss ständigt uppdaterade med vad som händer 

i marknaden och runtomkring oss. En viktig del i detta 

arbete är vårt delägarskap i TRB Sverige AB som är ett 

branschföretag med kunskap som drivkraft och ett fokus på 

drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.
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D E L T A  T E R M I N A L  A B

1 0 0  %

A L L T A N K  A B 

1 0 0  %

Säljer driv- och smörjmedel samt kemtekniska  

produkter. Bolaget driver i dagsläget ett trettiotal 

anläggningar för tankning av tunga fordon. Genom TRB 

har kunderna tillgång till ett rikstäckande nät. Alltank 

och TRB är drivande i utvecklingen av förnyelsebara 

drivmedel och hållbara produkter.

Arbetar som kvalificerade ekonomirådgivare med bl.a. 

skatter, redovisning och företagsrådgivning. Bolaget har 

även kompetens inom HR-administration och lönehan-

tering. Solventum är certifierade enligt ISO 9001 och är 

även anslutna till ”SRF Konsulterna”.

Bedriver hamn- och stuveriverksamhet.  

Hamnen i Söråker är en av landets få privatägda 

hamnar. Delta Terminal disponerar ett terminalområde 

på tretton hektar som möjliggör lagring av skrymmande 

gods samt terminalhantering. Terminalen  

har järnvägsanslutning.

Förädlar berg till ballast som sedan används till  

betong, asfalt, väg- och husbyggnader. Åkerigrus 

erbjuder ett stort utbud av olika fraktioner exempelvis 

makadam, bergkross och stenmjöl m.m. På bergtäkten 

i Bosvedjan i Sundsvall återvinner vi även asfalt, betong 

schaktmassor m.m. Produktionen följer högt ställda 

krav på säkerhet och miljö. 

Å K E R I G R U S  
I  S U N D S V A L L  A B

1 0 0  %

S O L V E N T U M 
R E D O V I S N I N G S B Y R Å  A B

1 0 0  %

I Sundfraktkoncernen ingår även Sundfrakt Invest (100 %), Mittfrakt AB (100 %), 

Intresse AB Vägvisaren (100 %) samt TRB Sverige AB (8 %).

VÅR ORGANISATION



16

KONCERNÖVERSIKT

F E M  Å R  I  S A M M A N D R A G

2016 2012

Belopp i tusental kronor 2016 2015 2014 2013 2012

Från resultaträkningen

Nettoomsättning 1 047 434 1 003 060 1 032 500 1 011 334 1 034 956

Rörelseresultat 15 871 10 855 2 554 10 044 12 646

Resultat från finansiella investeringar -377 -274 -615 -436 -29

Resultat efter finansiella poster 15 494 10 581 1 939 9 608 12 617

Årets resultat 11 792 8 119 1 202 8 549 8 783

Från balansräkningen

Anläggningstillgångar  96 378 94 932 89 417 82 605 70 520

Omsättningstillgångar  184 480 160 408 166 927 159 851 189 403

Eget kapital  115 906 105 754 97 635 97 730 90 768

Långfristiga skulder  13 532 20 577 30 024 18 464 21 394

Kortfristiga skulder  140 797 119 685 120 295 115 192 134 593

Balansomslutning 280 858 255 340 256 344 242 456 259 923

Nyckeltal

Soliditet (%) 41,3 41,4 38,1 40,3 34,9

Likviditet 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5

Kapitalomsättningshastighet 3,7 3,9 4,0 4,2 4,0

Tillgångarnas avkastning (%) 5,9 4,5 1,2 4,5 5,2

Personal

Medeltal anställda: Sundfrakt 34 34 35 37 36

Dotterbolag 34 38 36 33 32

Delägare

Delägare 165 175 175 186 196

Antal bilar 192 196 216 243 239

Antal maskiner 136 98 98 85 102



KONCERNÖVERSIKT

F E M  Å R  I  S A M M A N D R A G

17SUNDFRAKT – ÅRSREDOVISNING 2016

KAPITALETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET

OMSÄTTNING

BALANSOMSLUTNING

Kapitalets omsättningshastighet

16

3,7

SOLIDITET

Soliditet – PROCENT

EGET KAPITAL

BALANSOMSLUTNING

16

41,3

LIKVIDITET

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR - VARULAGER  
+ OUTNYTTJAD DEL AV CHECKKREDIT

KORTA SKULDER

Likviditet

16

TILLGÅNGARNAS AVKASTNING

RÖRELSERESULTAT + RÄNTEINTÄKTER  
OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

BALANSOMSLUTNING

Tillgångarnas avkastning – PROCENT

16

5,9
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 2016 & 2015

KONCERNFÖRETAGENS 
RESULTAT I SAMMANDRAG

Belopp i tusental kronor  Sundfrakt AB  Alltank AB Delta Terminal AB

 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 572 561 530 242 404 744 416 737 35 286 35 211

-Punktskatter - - - - - -

Förändring av varulager - - - - - -

Övr rörelseintäkter 41 354 435 384 471 76

Summa rörelsens intäkter 572 602 530 596 405 179 417 121 35 757 35 287

Rörelsens kostnader

Varor, material, tjänster -523 127 -483 924 -388 618 -400 885 -19 202 -18 477

Övr externa kostnader -21 280 -18 962 -8 635 -8 551 -5 905 -5 970

Personalkostnader -25 718 -24 512 -4 483 -4 403 -7 779 -8 680

Avskrivningar, nedskrivningar -2 252 -1 983 -1 512 -1 433 -1 264 -1 237

Övriga rörelsekostnader -112 - - -2 - -

Summa rörelsens kostnader -572 489 -529 381 -403 248 -415 274 -34 150 -34 364

Rörelseresultat 113 1 215 1 931 1 847 1 607 923

Resultat från finansiella investeringar

Övr ränteintäkter 247 469 288 204 1 35

Räntekostnader -339 -400 -52 -154 -71 -78

Resultat efter finansiella poster 21 1 284 2 167 1 897 1 537 880
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 2016 & 2015
Belopp i tusental kronor  Solventum AB  Åkerigrus AB  Mittfrakt AB

 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 9 963 9 677 57 775 39 758 13 708 13 648

-Punktskatter - - -687 -303 -2 -2

Förändring av varulager - - -4 471 -574 -584 -226

Övr rörelseintäkter 1 32 306 654 263 41

Summa rörelsens intäkter 9 964 9 709 52 923 39 535 13 385 13 461

Rörelsens kostnader

Varor, material, tjänster -785 -327 -36 485 -28 016 -12 258 -12 612

Övr externa kostnader -1 249 -1 196 -1 907 -1 813 -482 -520

Personalkostnader -6 890 -7 165 -3 788 -4 104 17 -12

Avskrivningar, nedskrivningar -42 -48 -438 -428 -145 -145

Övriga rörelsekostnader - - -6 - - -

Summa rörelsens kostnader -8 966 -8 736 -42 624 -34 361 -12 868 -13 289

Rörelseresultat 998 973 10 299 5 174 517 172

Resultat från finansiella investeringar

Övr ränteintäkter 114 113 9 6 8 17

Räntekostnader - - -78 -70 -27 -27

Resultat efter finansiella poster 1 112 1 086 10 230 5 110 498 162

Belopp i tusental kronor   Sundfrakt Invest AB Intresse AB Vägvisaren

   2016 2015 2016 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning   3 119 3 590 - -

-Punktskatter   - - - -

Förändring av varulager   - - - -

Övr rörelseintäkter   9 - 225 -

Summa rörelsens intäkter   3 128 3 590 225 -

Rörelsens kostnader

Varor, material, tjänster   -2 614 -3 177 -210 -2

Övr externa kostnader   -160 -142 - -

Personalkostnader   -40 -17 - -

Avskrivningar, nedskrivningar   -578 -322 - -

Övriga rörelsekostnader   - -157 - -

Summa rörelsens kostnader   -3 392 -3 815 -210 -2

Rörelseresultat   -264 -225 15 -2

Resultat från finansiella investeringar

Övr ränteintäkter   - - - -

Räntekostnader   -16 -10 -6 -6

Resultat efter finansiella poster   -280 -235 9 -8
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Arbetsmiljö 

Vår arbetsmiljö ska vara attraktiv, frisk och trygg. Säker-

heten är viktig och kommer alltid först. Sundfraktgruppen 

har en drogfri arbetsplats. Vi följer alltid lagstiftning och 

kollektivavtal. 

Trafiksäkerheten är en viktig del vår arbetsmiljö. Vi ska 

alltid sätta säkerheten i förarsätet. Våra fordon skall vara 

hela och rena och alltid i ett trafiksäkert skick. Vi följer all-

tid lagar och förordningar. Alla nya fordon skall ha alkolås. 

Utvecklingsmöjligheter

Behov av kompetens förändras och utvecklas i takt med 

verksamheten. Vi strävar alltid efter rätt kompetens och 

kvalitet. Sundfraktgruppen skall vara en arbetsgivare som 

attraherar arbetssökande och samtidigt ger utvecklings-

möjligheter till befintliga medarbetarna. Positiva resultat 

och prestationer uppmärksammas alltid. Sundfraktgrup-

pen skall vara en jämställd arbetsplats där vi alltid respek-

terar olikheter. 

Delägare/åkare

Förhållningssättet i Sundfraktgruppens uppförandekod ska 

även tillämpas av våra delägare/åkare. Dialogen mellan 

delägare/åkare och tjänstemän i Sundfraktgruppen ska 

präglas av öppenhet och transparens. Utgångspunkten är 

att vi tillsammans blir en helhet som gör skillnad. Tjänste-

männen inom Sundfraktgruppen skall stimulera till dialog. 

Känslig information kring delägare (ex. ekonomi, avräk-

ningar) ska behandlas med sekretess. 

Kunder och leverantörer

Vi strävar efter långsiktiga affärsrelationer. Dessa bygger på 

ömsesidigt förtroende och värdeskapande. Våra affärer ska 

alltid vara marknadsmässiga och sunda. 

Vid val av leverantörer skall våra rutiner för inköp följas. 

Utvärderingen ska vara objektiv utifrån förmågan att 

uppfylla krav på kostnadseffektivitet, kvalitet, miljö och 

sociala aspekter. Inköp ska alltid upphandlas i konkurrens. 

Hållbarhetsaspekten väger tungt. 

Vid affärsuppgörelser råder sekretess. Alla affärsupp-

görelser ska avslutas med ett avtal som reglerar förhåll-

ningssätt och villkor. Särskilt försiktighet ska beaktas när 

det finns en släktrelation. Kommersiella avgöranden tas 

inte när det råder en jävsituation. Varje medarbetare har 

skyldighet att informera och rådgöra med närmaste chef 

när en sådan situation uppträder. 

Vi ska alltid ta avstånd från all form av mutor, utpress-

ning och korruption. Våra affärer och agerande skall alltid 

kunna prövas öppet. Mutor, dolda provisioner eller andra 

olaga eller oetiska förmåner är inte tillåtna. Vi är alltid åter-

hållsamma vid all slags representation. Krav och regler som 

följer vid affärer och kontakter med offentliga myndigheter 

ska följas. 

Sundfraktgruppen följer ”Kod om gåvor, belöningar och 

andra förmåner i näringslivet” som är utarbetad av Institu-

tet mot Mutor. 

Lokalsamhälle

Sundfraktgruppen ska bidra till en hållbar utveckling. Våra 

tjänster ska vara hållbara för Sundfraktgruppen, kunden 

och samhället. Vi tar ansvar för våra tjänster och söker 

alltid hållbara lösningar och teknik. Vi är därför en attraktiv 

leverantör och kund. Samhälls- institutioner (ex. lands-

ting och kommun) söker aktivt dialog och samarbete med 

Sundfraktgruppen. 

Vi stödjer föreningsliv och initiativ för hållbara aktiviteter 

i vårt närområde. All sponsring och donationer ska utvär-

deras mot affärsnytta för Sundfraktgruppen. 

Våra värderingar och vår uppförandekod berättar hur vi inom Sundfraktgruppen ser på oss själva, 
våra kollegor och företaget som helhet. De guidar oss i vårt agerande i följande situationer. 

ETT SUNT FÖRETAG
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U P P F Ö R A N D E K O D  
O C H  V Ä R D E R I N G A R

Mänskliga rättigheter

Princip 1:  Stödja och respektera  

internationella mänskliga rättigheter inom  

sfären för företagens inflytande.

Princip 2:  Försäkra att deras egna företag  

inte är inblandade i kränkningar av mänskliga 

 rättigheter.

Arbetsrätt

Princip 3:  Upprätthålla föreningsfrihet och  

erkänna rätten till kollektiva förhandlingar.

Princip 4:  Eliminera alla former av tvångsarbete.

Princip 5:  Avskaffa barnarbete.

Princip 6:  Avskaffa diskriminering vad gäller  

rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

Princip 7:  Stödja försiktighetsprincipen  

vad gäller miljörisker.

Princip 8:  Ta initiativ för att stärka ett större  

miljömedvetande.

Princip 9:  Uppmuntra utvecklandet av  

miljövänlig teknik.

Korruption

Princip 10:  Motarbeta alla former av korruption,  

inklusive utpressning och bestickning.

Vi har personlighet

– Vi är stolta över vårt företag och vår historia.

– Vi vet att vi kan och det ger oss självförtroende 

inför framtiden.

– Vi tar initiativ och är proaktiva.

– Vår själ och identitet gör oss till vinnare.

Vi kan alltid bli bättre

– Vi tar varje möjlighet och chans till att  

förnya och förbättra.

– Vi vågar ifrågasätta gamla sanningar och  

tänka i nya banor.

– Vi ser möjligheter istället för problem.

– Våra kunder skall se att vi är bättre.

Vi tar ansvar

– Vi håller alltid vad vi lovar.

– Vi agerar hållbart, tryggt och säkert.

– Vi behandlar alla med respekt.

– Vi tar ansvar för företagets och vår  

egen utveckling.

– Vi motarbetar alltid alla former  

för korruption och mutor.

Global Compact Våra värderingar

Vi bygger vår uppförandekod på våra värderingar och FN:s initiativ Global Compact vars syfte är att skapa  

internationella principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.
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Sundfrakt satsar målmedvetet på att minska miljöpåverkan och utveckla miljösmarta lösningar.  
Vi vill också vara med och bidra till att stärka och utveckla vår region. Sundfrakt tar ansvar.

ETT HÅLLBART FÖRETAG

Hållbart företagande är viktigt! Det är viktigt att vi går från 

ord till handling. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på ge-

nomförda aktiviteter d.v.s. allt från att vi dricker miljömärkt 

kaffe på fikarasterna till att våra fordon kör på förnyelse-

bara bränslen.

Vi är certifierade enligt ISO 14001 och satsar målmedve-

tet på att minska vår miljöpåverkan samt utveckla lösningar 

som maximerar resursanvändningen. Vi ser också att vi kan 

bidra till att stärka och utveckla vår region. För Sundfrakt-

gruppens framtida verksamhet är det väsentligt att vår 

region blir en attraktiv region att bo och verka i. Vi vet att 

varje dag är en möjlighet till att bli lite bättre.

Våra verktyg och stöd

För att alla delägare  ska ha möjlighet att arbeta hållbart har 

Sundfraktgruppen tagit fram verktyg och andra stödfunktio-

ner som underlättar ett hållbart företagande. I en upphand-

ling kan det ibland vara svårt att veta hur du ska formulera 

dig och därför har vi tillsammans med TRB Sverige tagit 

fram ett förslag till teknikneutrala upphandlingskrav inom 

drivmedelsområdet. Ett annat verktyg som våra åkerier kan 

använda sig av är SÅ Klimat Calc. 

Intresset från våra kunder på olika former av miljöre-

dovisning ökar. Genom att använda SÅ Klimat Calc får vi 

ett bättre och mer enhetligt sätt att redovisa miljö- och 

klimatpåverkan från transporter. Verktyget underlättar för 

bl a transportörer och transportköpare att följa uppdragens 

klimatpåverkan, förnyelsebar andel, energianvändning och 

använda resursers miljöprestanda. 

Kvalitet hela vägen

För oss betyder kvalitet att vi håller vad vi lovar och att du 

som kund alltid kan lita på att vi utför uppdraget tryggt, 

säkert, hållbart och i tid. Sundfrakt AB är certifierad enligt 

ISO 9001. Kvalitetsledningssystemet utgör stommen i vårt 

kvalitetsarbete. Vi följer och utvärderar våra prestationer 

för att ständigt bli bättre. Varje rapporterad avvikelse är för 

oss en möjlighet till förbättring.

Fair transport – ett ställningstagande

Sundfrakt stödjer Sveriges åkeriföretags initiativ Fair trans-

port. Med Fair transport vill vi tillsammans med Sveriges 

åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma sunda trans-

porter från ansvarsfulla åkerier som kör trafiksäkert, tänker 

klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Trafiksäkerhetsarbete

Trafiken på vägarna är en del av vår arbetsmiljö. Säkerhets-

tänket kommer därför i första hand. Vi arbetar kontinuer-

ligt med att utbilda verksamheten så att vi alltid är alert.

Några viktiga regler:

• Alla förare ska genomgå regelbunden hälso- och syn-

kontroll.

• Kontinuerlig utbildning av förare och medarbetare i 

trafiksäkerhet.

• Uppdragen planeras så att förare alltid ges utrymme att 

anpassa körningen till rådande förhållanden och gäl-

lande hastighetsregler.

• Laglig last och regelrätt lastsäkring alltid ska tillämpas.

• Bilbälte ska användas under färd.

• Vid användande av mobiltelefon under färd ska s.k. 

handsfreefunktion vara installerad.

• Underhåll ska regelbundet utföras så att fordonen alltid 

är i trafiksäkert skick.

• Alkolås ska installeras i fordonen vid nyinvesteringar.
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– Tankanläggningar för HVO100 (drivmedel baserat på slaktavfall 

som ger upp till 90 % lägre koldioxidutsläpp).

– Tankanläggningar för RME (Bio-drivmedel som framställs bl a 

på rapsolja).

– Tankanläggningar för andra mixad dieselprodukter (ex Diesel-

mix plus).

– Miljövänlig spolarvätska.

– Deltagare i initiativet fossilfritt Sverige.

– Gasfordon.

– Klimatsmart grus.

– Flera fordon som kör på förnyelsebara drivmedel.

– Miljövänliga sprängmedel i losshållning.

– Miljökörkort för medarbetare.

– Förbättrat återvinning vid terminalen på Norra vägen, Sunds-

vall.

– Test av miljövänliga motoroljor.

– Miljösmart fjärrvärme till vår terminalanläggning på Norra 

vägen, Sundsvall.

– Transparenta system för beräkning av miljöpåverkan.

– Miljö- och hållbarhetskrav på våra leverantörer.

– Stöd till biotopvård i våra vattendrag.

– Klimatsmarta transporter – det har aldrig varit enklare att välja 

en klimatsmart transport.

N Å G R A  A V  V Å R A  
I N I T I A T I V  F Ö R  H Å L L B A R H E T
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Bilen

• Att låta en lastbil lasta mer gods ger 

minskade utsläpp, färre tunga fordon på 

vägarna och högre trafiksäkerhet.

• Effektiva och miljövänliga oljor och däck.

• Fordon med senaste klassning euro steg.

• Nya lösningar som lastbilståg,  

elektrifierade fordon/vägar.

Bränslet

• Förnyelsebara bränslen som t.ex. HVO100, 

RME 100 och det Svanenmärkta Preem 

Evolution Diesel+.

• Bränslet ska inte bara påvisa en god 

CO2-reduktion utan också vara hållbart vid 

framställningen.

Beteendet

• Vårt sätt att framföra maskiner och fordon 

för att minska t.ex. drivmedelsförbrukning 

(”eco-driving”).

• ”Ruttoptimera” transporter och arbeten.

• Att använda rätt lastbärare till rätt gods. 

• Nyttja information som ny teknik ger (t.ex. 

spårning, geo-fence m.m.).

BBB
B I L E N ,  B R Ä N S L E T  &  B E T E É N D E T

Fossiloberoende fordonsflotta

Vi blir alla mer och mer medvetna om hur viktigt det är 

att vi värnar om vår miljö. Gods- och persontransporter 

står för allt större del av utsläppen av växthusgaser. Det 

långsiktiga målet för Sverige är en fossilbränsle oberoende 

fordonsflotta till år 2030. Hur når vi dit, hur kan vi redan 

idag påbörja resan mot målet och vara hållbara över tid 

samt fortsätta utvecklas?

Den statliga FFF-utredningen visar att målet med en 

fossil bränsleoberoende fordonsflotta går att uppnå. Det 

skulle samtidigt ge bättre luftkvalitet och hälsa, många nya 

arbetstillfällen, en stärkt position för svensk fordons- och 

drivmedelsindustri samt attraktivare städer. Utgångspunk-

ten är att Sverige har unikt goda förutsättningar att bli ett 

globalt föregångsland i omställningsarbetet till hållbara 

transporter. Utifrån detta mål har regeringen startat initia-

tivet ”Fossilfritt Sverige” som Sundfrakt gjort ett aktivt val 

att stödja. 

För att nå målet behöver vi arbeta brett d.v.s. det räcker 

inte enbart att arbeta med förnyelsebara bränslen. Vi måste 

även arbeta med bilen (tillgänglig teknik) och beteen-

det. Beteendet kan t.ex. vara hur vi utför transport- och 

maskinuppdrag. Genom att maximera bilen, bränslet och 

beteendet kan vi uppnå breda och hållbara miljövinster.
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Sundfraktgruppen har tagit fram ett unikt, enkelt och hållbart erbjudande till våra kunder så att de 
själva kan välja hur klimatsmart deras transport ska vara. Våra tre olika alternativ kallar vi Guld, Silver 

och Brons. Väljer kunden ett av dessa alternativ är de garanterade en klimatsmart transport och genom 
våra uppföljningssystem kan vi snabbt och enkelt ge dem återkoppling på utförd transport.

KLIMATSMARTA TRANSPORTER
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Sundfrakt Brons 

• Drivmedel som ger minst 30 %  

CO2-reduktion.

• Fordon med hög EUROKLASS / STEG  

(klass 4/steg 3A).

• Förkalkyl som ger dig prognos  

på klimatnytta.

Sundfrakt Guld

• Drivmedel som ger minst 85 % CO2-reduktion. 

Vi använder HVO100 och ED95.

• Fordon med hög EUROKLASS / STEG (lägst 

klass 5/steg 4).

• Förkalkyl som ger dig prognos på klimatnyttan.

• Kontinuerlig uppföljning som visar vilka effekter 

som uppnåtts.

Sundfrakt Silver 

• Drivmedel som ger minst 45 %  

CO2-reduktion. Vi använder bl.a. det Svanen-

märkta drivmedlet Preem Evolution Diesel+.

• Fordon med hög EUROKLASS / STEG  

(klass 5/steg 3B).

• Förkalkyl som ger dig prognos  

på klimatnyttan.
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EKONOMISK REDOVISNING 

2016

Resultaträkning, balansräkning,  
kassaflödesanalys & noter
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Verksamhet och organisation

Sundfrakt AB:s verksamhet utgörs huvudsakligen av försälj-

ning av logistik- och maskintjänster. Företaget har huvud-

kontor i Sundsvall och lokalkontor i Härnösand, Ånge, 

Sollefteå och Östersund, verksamheten bedrivs med säte 

i Sundsvall. Organisationen är marknadsinriktad och har 

under verksamhetsåret varit indelad i fyra affärsområden: 

Anläggning Nord, Anläggning Syd, Logistik & Miljö samt 

Tank & Bulk. Trafik bedrivs såväl lokalt/regionalt som riks-

täckande och i begränsad omfattning även internationellt.

Ägarförhållanden

Bolaget hade den 31 december 2016, 164 aktieägare med 

tillsammans 430 aktieposter om 500 aktier. De flesta av 

aktieägarna (54 %) innehade en aktiepost.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Koncernen bedriver tillstånds- eller anmälningspliktig 

verksamhet enligt miljöbalken i fyra bolag. Koncernens 

tillstånds- respektive anmälningspliktiga verksamhet 

påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom Åkerigrus i 

Sundsvall AB och Mittfrakt AB. Bolagen bedriver täktverk-

samhet som medför miljöpåverkan i form av förändring av 

naturmiljön.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Omsättningen i moderbolaget har ökat med 8% jämfört 

med närmast föregående år. Ökningen beror främst på en 

ökad efterfrågan på bolagets anläggningsenheter.

Sundfraktgruppen har under verksamhetsåret fortsatt 

med omställningen mot klimatsmarta transporter genom 

att dotterbolaget Alltank öppnat ytterligare stationer med 

förnyelsebara drivmedel. Vidare har dotterbolaget Åkeri-

grus genomfört effektiviseringar i verksamheten som till-

sammans med ökad efterfrågan på bolagets produkter lett 

till en ökad omsättning och ett kraftigt förbättrat resultat.

Koncernöversikt

Koncernsammanställningen med specifikation av ingå-

ende bolag framgår av not 21. Koncernens nettoomsätt-

ning uppgick till 1 047 434 kkr (1 003 060 kkr). Koncernen 

redovisar för verksamhetsåret 2016 en vinst efter finansiella 

poster om 15 494 kkr (10 581 kkr). 

Resultatet av koncernens verksamhet samt ställningen 

vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande 

resultaträkningar och balansräkningar med noter.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning för verksamhetsåret 2016 

uppgick till 572 561 kkr (530 242 kkr). 

Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick 

för verksamhetsåret 2016 till 21 kkr (1 284 kkr). 

Affärsområde Anläggning Nord redovisar för verksam-

hetsåret en ökad omsättning och ett något förbättrat resul-

tat jämfört med närmast föregående år.

Affärsområde Anläggning Syd redovisar en ökad omsätt-

ning och ett något förbättrat resultat jämfört med närmast 

föregående år.

Affärsområde Logistik & Miljö redovisar en ökad omsätt-

ning men ett försämrat resultat jämfört med närmast 

föregående år. 

Affärsområde Tank & Bulk redovisar ett förbättrat resultat 

och en något ökad omsättning jämfört med föregående år.

Bolagets fastigheter har under året haft relativt god 

beläggning av hyresgäster. 

Övriga koncernföretag

Alltank AB bedriver i huvudsak dieselförsäljning till 

yrkestrafikanter via egna automatstationer. Bolaget är också 

delägare i TRB Sverige AB vilket möjliggör att bolagets 

kontokort kan nyttjas för tankning över i stort sett hela 

landet. Bolaget har ett samarbetsavtal med Preem. Alltank 

är en viktig nyckel i omställningen till hållbara transporter 

genom bolagets försäljning av förnyelsebara drivmedel.

Delta Terminal AB äger och förvaltar Söråkers Hamn som 

ligger två mil norr om Sundsvall. Förutom hamnverksam-

heten bedrivs också uthyrning av lokaler och lagerverksam-

het.

Intresse AB Vägvisaren äger ett antal grustäkter.

Mittfrakt AB tillverkar och säljer jord-, sand- och grus-

produkter. Vidare hyr bolaget ut en fastighet till moderbo-

laget samt förmedlar bränsleförsäljning. Försäljningen av 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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jord-, sand- och grusprodukter sker genom bifirman Ånge 

Gräv & Transport.

Solventum Redovisningsbyrå AB är en redovisningsbyrå 

vars huvudsakliga kundkrets utgörs av åkeriföretag. Bolaget 

har även kunder från ett flertal andra branscher.

Sundfrakt Invest AB bedriver uthyrning av lastbärare.

Åkerigrus i Sundsvall AB tillverkar och säljer jord-, 

sand- och grusprodukter. Bolaget äger bl. a en välbelägen 

bergtäkt i Sundsvall.

Övriga bolag

Fraktalliansen i Stockholm AB har under året trätt i frivil-

lig likvidation.

TRB Sverige AB är ett kompetensföretag med inriktning 

på drivmedel-, miljö- och trafiksäkerhetsfrågor och som     

bl. a.   genom information och utbildning bidrar till att un-

derlätta Sundfrakts verksamhet.

Framtida utveckling

Sundfraktkoncernen har en bred verksamhet där de olika 

verksamhetsgrenarna kompletterar varandra och skapar 

förutsättningar som är värdefulla såväl idag som för fram-

tiden. Efterfrågan på transporter har under en lång följd 

av år ständigt ökat. På såväl kort som lång sikt beräknas 

efterfrågan fortsätta att öka. I den region där Sundfrakt 

huvudsakligen är verksam kommer fortsatta infrastruk-

turinvesteringar de närmaste åren att kräva insatser av 

transportresurser. Sundfraktskoncernen har goda förutsätt-

ningar att utvecklas positivt även i framtiden.

Förändring av eget kapital   Aktie-  Bundna Fritt eget Summa

   kapital reserver kapital eget  kapital

Koncernen

Eget kapital 2014-12-31     21 500 26 617 49 518 97 635

Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital  - 1 673 -1 673 -

Årets resultat   - - 8 119 8 119

Eget kapital 2015-12-31   21 500 28 290 55 964 105 754

Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital  - 1 179 -1 179 -

Justering uppskjuten skatt leasing   - - -135 -135

Årets resultat   - - 11 792 11 792

Utdelning   - - -1 505 -1 505

Eget kapital 2016-12-31   21 500 29 469 64 937 115 906

     

Moderbolaget

Eget kapital 2014-12-31   21 500 219 14 936 36 655

Årets resultat   - - 3 346 3 346

Eget kapital 2015-12-31   21 500 219 18 282 40 001

    

Årets resultat   - - 6 645 6 645

Utdelning   - - -1 505 -1 505

Eget kapital 2016-12-31   21 500 219 23 422 45 141
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Flerårsjämförelse  2016 2015 2014 2013 2012

Koncernen

Nettoomsättning kkr 1 047 434 1 003 060 1 032 500 1 011 334 1 034 956

Resultat efter finansiella poster kkr 15 494 10 581 1 939 9 608 12 617

Balansomslutning kkr 280 858 255 340 256 344 242 456 259 923

Antal anställda st 68 72 71 70 68

Soliditet % 41 41 38 40 35

Avkastning på totalt kapital % 5,9 4,5 1,2 4,5 5,2

Moderbolaget

Nettoomsättning kkr 572 561 530 242 526 492 548 229 599 990

Resultat efter finansiella poster kkr 21 1 284 -5 214 1 504 4 486

Balansomslutning kkr 165 658 139 555 132 832 128 628 163 806 

Soliditet % 36 38 37 40 31

Antal anställda st 34 34 35 37 36

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

F Ö R S L A G  T I L L 
V I N S T D I S P O S I T I O N

Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till 64 
937 kkr. Till årsstämmans förfogande i moderbolaget står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel
Årets resultat

16 777 818,32
6 645 343,82

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så

att till aktieägarna utdelas 10 kr per aktie, totalt
att i ny räkning överförs

23 423 162,14

2 150 000,00
21 273 162,14

23 423 162,14

Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet 
till 34 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att 
bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet 
betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna 
upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.

Styrelsens uppfattning är att det föreslagna 
utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina för-
pliktelser på kort och på lång sikt, ej heller att fullgöra 
erforderliga investeringar. De föreslagna utdelningarna 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i 
ABL 17 kap 3 § 2-3 st.

Utdelningen kommer att utbetalas den 28 juni 2017.

Styrelsens yttrande över 
den föreslagna utdelningen
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RESULTATRÄKNING

Belopp i tusental kronor Not  Koncernen Not  Moderbolaget

  2016 2015  2016 2015
 1, 2   1,2 

Rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning 3 1 047 434 1 003 060 3 572 561 530 242

-Punktskatter  -689 -305  - -

Förändring av lager av  

produkter i arbete och färdiga varor  -5 055 -800  - -

Övriga rörelseintäkter  1 599 1 166  41 354

Summa intäkter m m  1 043 289 1 003 121  572 602 530 596

Rörelsens kostnader

Kostnader för varor, material och köpta tjänster  -933 373 -902 506  -523 127 -483 924

Övriga externa kostnader 3, 4 -35 001 -31 957 3,4 -21 280 -18 962

Personalkostnader 5 -48 681 -48 893 5 -25 718 -24 512

Avskrivningar och nedskrivningar och  

återföringar av materiella och immateriella anläggningstillgångar  -10 245 -8 751  -2 252 -1 983

Övriga rörelsekostnader  -118 -159  -112 -

Summa rörelsens kostnader  -1 027 418 -992 266  -572 489 -529 381

Rörelseresultat  15 871 10 855  113 1 215

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 553 732 6 247 469

Räntekostnader och liknande resultatposter  -930 -1 006  -339 -400

Summa resultat från finansiella investeringar  -377 -274  -92 69

Resultat efter finansiella poster  15 494 10 581  21 1 284

Bokslutsdispositioner  - - 20 8 642 3 155

Skatt på årets resultat 7, 8 -3 702 -2 462 7 -2 018 -1 093

Årets vinst  11 792 8 119  6 645 3 346
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BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor Not  Koncernen Not  Moderbolaget

  2016 2015  2016 2015
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 9 1 619 1 945  - -

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 52 892 51 015 10 30 869 28 806

Inventarier, verktyg och installationer 11 38 657 40 246 11 12 460 12 893

Pågående nyanläggningar 12 2 549 1 350  - -

  94 098 92 611  43 329 41 699

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  - - 21 14 507 14 507

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 35 41 13 24 30

Uppskjutna skattefordringar 8 174 73  - -

Andra långfristiga fordringar 14 452 262  - -

  661 376  14 531 14 537

Summa anläggningstillgångar  96 378 94 932  57 860 56 236

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror  22 127 24 694  917 999

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  139 368 118 509  75 339 63 681

Fordringar hos koncernföretag  - - 22 15 492 9 897

Fordringar transportörer  866 203  866 203

Aktuell skattefordran  920 2 255  26 957

Övriga kortfristiga fordringar  7 267 5 309  2 717 915

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 5 887 9 160 15 4 589 6 664

  154 308 135 436  99 029 82 317

Kassa och bank  8 045 278  7 852 3

Summa omsättningstillgångar  184 480 160 408  107 798 83 319

Summa tillgångar  280 858 255 340  165 658 139 555
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BALANSRÄKNING

Belopp i tusental kronor Not  Koncernen Not  Moderbolaget

  2016 2015  2016 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 16 21 500 21 500 16, 23 21 500 21 500

Bundna reserver  29 469 28 290  - -

Reservfond  - -  219 219

  50 969 49 790  21 719 21 719

Fritt eget kapital 24

Fria reserver  53 145 47 845  - -

Balanserad vinst  - -  16 777 14 936

Årets vinst  11 792 8 119  6 645 3 346

  64 937 55 964  23 422 18 282

Summa eget kapital  115 906 105 754  45 141 40 001

Obeskattade reserver  - - 25 17 891 16 833

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 8 8 852 8 180 8 - 25

Övriga avsättningar 17 1 771 1 144 17 301 236

Summa avsättningar  10 623 9 324  301 261

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 18 5 088 8 188 18 - 8 188

Övriga skulder till kreditinstitut  8 241 12 018  1 573 2 274

Övriga långfristiga skulder  203 371  203 371

Summa långfristiga skulder  13 532 20 577  1 776 10 833

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  6 857 5 887  701 976

Leverantörsskulder  55 032 49 854  7 536 7 036

Skuld till koncernföretag  - - 22 31 744 18 080

Skulder till transportörer  40 385 31 965  40 385 31 965

Aktuell skatteskuld  29 -  - -

Övriga kortfristiga skulder  14 935 9 466  5 575 2 400

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 23 559 22 513 19 14 608 11 170

Summa kortfristiga skulder  140 797 119 685  100 549 71 627

Summa eget kapital och skulder  280 858 255 340  165 658 139 555
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tusental kronor   Koncernen   Moderbolaget

  2016 2015  2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster  15 871 10 855  113 1 215

Ej likvidspåverkande poster

Avskrivningar  10 245 8 751  2 252 1 983

Övriga ej likviditetspåverkande poster  627 336  40 72

  26 743 19 942  2 405 3 270

Erhållen ränta  553 732  247 469

Erlagd ränta  -930 -1 006  -339 -400

Betald inkomstskatt  -1 900 -859  -1 087 -136

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändring av rörelsekapital  24 466 18 809  1 226 3 203

Ökning/minskning varulager  2 567 -1 807  82 14

Ökning/minskning kundfordringar  -20 859 5 655  -11 658 4 830

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  3 352 -3 321  -3 285 -12 064

Ökning/minskning leverantörsskulder  5 178 -8 071  500 372

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  12 233 7 461  25 997 7 999

Kassaflöde från den löpande verksamheten  26 937 18 726  12 862 4 354

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar  -11 406 -13 941  -1 804 -3 140

Sålda materiella anläggningstillgångar  - -  622 698

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  -191 -263  -2 701 -1

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar  7 -  7 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 590 -14 204  -3 876 -2 443

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna lån  5 088 -  - 3 500

Amortering av skuld  -12 133 -9 447  -9 057 -9 606

Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  970 -  -275 -74

Erhållit/lämnat koncernbidrag  - -  9 700 4 269

Utbetald utdelning  -1 505 -  -1 505 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -7 580 -9 447  -1 137 -1 911

Årets kassaflöde  7 767 -4 925  7 849 0

Likvida medel vid årets början  278 5 203  3 3

Likvida medel vid årets slut  8 045 278  7 852 3
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NOTER, GEMENSAMMA FÖR  
MODERBOLAG OCH KONCERN

Noter

1

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Års- och koncernredovisningarna har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår samtliga dotterbolag i vilka moderföretagets aktieinnehav eller 
röstvärde uppgår till mer 50%. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden, vilket 
innebär att dotterbolagens vinstmedel inräknas i koncernens egna kapital i den mån de upp-
kommit efter den tidpunkt då dotterbolagen förvärvades. Goodwill utgörs av mellanskillnaden 
mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvär-
det inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Intäkter
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i 
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag av moms och rabatter.

Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett 
utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställan-
degrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms 
genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall 
utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den 
utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. 

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. 
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen.

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i 

dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en 
återföring sker inom överskådlig framtid.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga 
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 
vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte 

skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skat-
teeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Immateriella anläggningstillgångar
I koncernen skrivs goodwill av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av 
den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaff-
ningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens 
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas 
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjan-
deperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall 
tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas:
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Noter

Uppskattningar och bedömningar
Sundfrakt AB samt dotterbolag har inga bedömningar som har betydande effekter på de 
redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.

2

Kontorsbyggnader  Antal år

Stommar 50-100 år
Fasader, yttertak, fönster 25-40 år
Hissar, ledningssystem 25 år
Övrigt 20-40 år

Industribyggnader 

Stommar, fasader, yttertak 50-100 år
Övrigt 20-50 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Finansiella instrument
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra fordringar. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med 
hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 
redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventu-
ella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader.  Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Varulager
Varulagret värderas till 97 % av anskaffningsvärdet, enligt inkomstskattelagens bestämmelser.

Leasingavtal
Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Uthyrning av kontors- och industrilokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingin-
täkterna redovisas linjärt under leasingperioden.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till 
balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
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Operationella leasingavtal  Koncernen Moderbolaget

 2016 2015 2016 2015

Framtida minimileaseavgifter, som
ska erläggas avseende icke 
uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom 1 år 6 192 6 075 831 826
Förfaller till betalning 
senare än 1 men inom 5 år 6 021 7 809 486 575
Förfaller till betalning senare än 5 år 884 418 - -
 13 097 14 302 1 317 1 401
Under perioden 
kostnadsförda leasingavgifter 8 328 9 001 848 856

I koncernens redovisning utgörs den 
operationella leasingen i allt väsentligt
 av hyrda fastigheter/lokaler.

Framtida minimileaseavgifter 
som kommer att erhållas avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom 1 år 20 402 19 351 8 298 7 917
Förfaller till betalning 
senare än 1 men inom 5 år 12 808 16 582 12 808 16 582
Förfaller till betalning senare än 5 år 247 247 - -
 33 457 36 180 21 106 24 499
Under perioden 
erhållna variabla leasingavgifter 18 965 19 008 8 012 7 954

4

Ersättning till revisorerna  Koncernen Moderbolaget

 2016 2015 2016 2015

Revisionsuppdraget 202 210 174 187
Övriga tjänster 45 90 45 90
Summa 247 300 219 277

5

Medelantal anställda, löner, 
andra ersättningar och sociala avgifter  Koncernen Moderbolaget

 2016 2015 2016 2015

Medelantalet anställda, med fördelning 
på kvinnor och män har uppgått till
  – Kvinnor 28 29 11 12
  – Män 40 43 23 22
  – Totalt 68 72 34 34

Löner och ersättningar har uppgått till
  – Styrelse och vd 4 916 4 495 1 880 1 657
  – Övriga anställda 26 350 27 716 14 446 14 236
  – Totala löner och ersättningar 31 266 32 211 16 326 15 893

Sociala avgifter enligt lag och avtal 11 391 11 315 6 029 5 645
Pensionskostnader för styrelse och vd 1 360 1 350 268 229
Pensionskostnader för övriga anställda 2 926 2 633 2 065 1 745
Totala löner, ersättningar, 
sociala avgifter och pensionskostnader. 46 943 47 509 24 688 23 512

Styrelseledamöter och
 ledande befattningshavare  2016  2015

 Antal på  Varav Antal på Varav 
 balansdagen män balansdagen män

Koncernen (inkl dotterbolag)
Styrelseledamöter 39 95% 39 95%
Verkställande direktörer och
andra ledande befattningshavare 8 75% 8 75%

Moderbolaget
Styrelseledamöter 6 100% 6 100%
Verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare 1 100% 1 100%
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Övriga ränteintäkter 
och liknande resultatposter  Koncernen Moderbolaget

 2016 2015 2016 2015

Utdelningar - 1 - 1
Ränteintäkter 553 731 247 468
Summa 553 732 247 469

7

Skatt på årets resultat  Koncernen Moderbolaget

 2016 2015 2016 2015

Aktuell skatt -3 265 -1 927 -1 953 -1 021
Uppskjuten skatt -437 -535 -65 -72
Skatt på årets resultat -3 702 -2 462 -2 018 -1 093

Redovisat resultat före skatt 15 494 10 581 8 663 4 439

Skatt beräknad  
enligt gällande skattesats (22%) -3 408 -2 327 -1 906 -977
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -235 -200 -105 -108
Skatteeffekt av  
schablonränta på periodiseringsfond -19 -24 -7 -8
Effekt av K3 -40 89 - -
Redovisad skattekostnad -3 702 -2 462 -2 018 -1 093

9

Goodwill  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 356 2 356 - -
Utgående  
ackumulerade anskaffningsvärden 2 356 2 356 0 0
Ingående avskrivningar -411 -85 - -
Årets avskrivningar -326 -326 - -
Utgående  
ackumulerade avskrivningar -737 -411 0 0
Utgående restvärde enligt plan 1 619 1 945 0 0

8

Uppskjuten skatt

Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive 
skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i 
uppskjutna skattefordringar och -skulder:
  Koncernen Moderbolaget

 2016 2015 2016 2015

Uppskjutna skattefordringar
Temporära skillnader på fastigheter 21 15 - -
Uppskjuten skattefordran på 
kostnad återförd i beskattningen 153 58 - -
Uppskjutna skattefordringar 
som redovisas i balansräkningen 174 73 0 0

Uppskjutna skatteskulder
Obeskattade reserver 8 112 7 779 - -
Uppskjuten skatt leasing 219 - - -
Temporära skillnader på fastigheter 521 401 301 236
Uppskjutna skatteskulder 
som redovisas i balansräkningen 8 852 8 180 301 236
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Byggnader och mark  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärden 104 065 96 770 67 655 66 943
Inköp 3 582 492 2 700 217
Försäljningar och utrangeringar -188 - -83 -
Omklassificeringar - 6 803 - 495
Utgående  
ackumulerade anskaffningsvärden 107 459 104 065 70 272 67 655

Ingående avskrivningar -53 050 -51 684 -38 849 -38 296
Försäljningar och utrangeringar 4 - 4 -
Årets avskrivningar -1 521 -1 374 -558 -553
Omräkningsdifferenser - 8 - -
Utgående  
ackumulerade avskrivningar -54 567 -53 050 -39 403 -38 849
Utgående restvärde enligt plan 52 892 51 015 30 869 28 806

Bokfört värde byggnader i Sverige 27 011 27 900 18 585 19 201
Bokfört värde mark i Sverige 25 881 23 115 12 284 9 605

Delta Terminals fastigheter i Söråker utgör förvaltningsfastigheter med 17,1 mkr i redovisat 
värde. Dessa fastigheter har värderats av en extern oberoende värderingsman under 2014 till 
ett sammanlagt värde på 45 mkr. Efter värderingen har en investering i ny kaj gjorts på 7,2 
mkr. Det har inte skett några väsentliga förändringar på fastigheterna, dess verksamhet eller 
på fastighetspriserna i området sedan värderingen, därför bedöms marknadsvärdet oförändrat. 

Moderbolagets fastighet i Sundsvall har bedömts vara rörelsefastighet till sin helhet. 
Bedömningen baseras på uthyrd yta i förhållande till fastigheternas totala yta. På grund av 
sin ringa omfattning av det totala beståndet så har fastigheten i Härnösand bedömts som en 
rörelsefastighet.

11

Inventarier,  
verktyg och installationer  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärden 95 828 90 498 28 903 27 488
Inköp 3 288 6 829 1 804 2 534
Omvandling finansiell leasing 1 513 55 - -
Försäljningar och utrangeringar -2 137 -2 282 -1 861 -1 298
Omklassificeringar 867 728 - 179
Utgående  
ackumulerade anskaffningsvärden 99 359 95 828 28 846 28 903

Ingående avskrivningar -55 582 -50 604 -16 010 -15 180
Försäljningar och utrangeringar 1 565 1 335 1 318 600
Årets avskrivningar -4 565 -4 077 -1 694 -1 430
Omvandling finansiell leasing -2 120 -2 236 - -
Utgående  
ackumulerade avskrivningar -60 702 -55 582 -16 386 -16 010
Utgående restvärde enligt plan 38 657 40 246 12 460 12 893

13

15

14

12

Pågående nyanläggningar  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ingående nedlagda kostnader 1 350 2 115 - 285
Under året nedlagda kostnader 2 089 6 784 - 407
Under året genomförda omfördelningar -890 -7 549 - -692
Utgående nedlagda kostnader 2 549 1 350 0 0

Övriga långfristiga värdepappersinnehav  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärden 41 40 30 29
Tillkommande värdepapper 1 1 1 1
Avgående värdepapper -7 - -7 -
Utgående redovisat värde, totalt 35 41 24 30

Övriga långfristiga fordringar  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärden 262 - - -
Tillkommande fordringar 190 262 - -
Utgående redovisat värde, totalt 452 262 0 0

Förutbetalda  
kostnader och upplupna intäkter  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Förutbetalda hyror 900 948 - -
Övriga poster 4 987 8 212 4 589 6 664
Summa 5 887 9 160 4 589 6 664
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Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Upplupna semesterlöner 6 107 6 278 3 224 3 226
Upplupna sociala avgifter 4 463 4 244 2 295 1 989
Övriga poster 12 989 11 991 9 089 5 955
Summa 23 559 22 513 14 608 11 170

19

Bokslutsdispositioner Moderbolaget

   2016 2015

Skillnad mellan bokförda  
avskrivningar och avskrivningar enligt plan   522 77
Förändring av periodiseringsfond   -1 580 -1 191
Erhållna koncernbidrag   10 000 5 000
Lämnade koncernbidrag   -300 -731
Summa   8 642 3 155

20

Övriga avsättningar  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Avsättningar för pensioner och liknande    
Avsättning pensioner 452 262 - -
Avsättning upplupen löneskatt för pensioner 122 78 - -
Återställningskostnader för täkter 1 197 804 - 25
Avsättning vid periodens utgång 1 771 1 144 0 25

17

16

Aktiekapital

Aktiekapitalet består av 215 000 st aktier med kvotvärde 100 kr.

18

Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår i koncernen till 48 000 kkr (48 000 kkr) och i 
moderbolaget till 35 000 kkr (35 000 kkr).

Andelar i 
koncernföretag  Organisations- Säte  Kapital- Antal Bokfört
 nummer  andel % aktier värde

Moderbolaget
Alltank AB 556138-4529 Sundsvall 100% 15 000 5 923
Delta Terminal AB 556308-6940 Timrå 100% 1 000 100
Intresse AB Vägvisaren 556110-6468 Sundsvall 100% 1 000 100
Mittfrakt AB 556490-5122 Ånge 100% 29 400 3 929
Solventum  
Redovisningsbyrå AB 556120-4974 Sundsvall 100% 2 500 115
Sundfrakt Invest AB 556156-0268 Sundsvall 100% 2 000 990
Åkerigrus i Sundsvall AB 556086-6781 Sundsvall 100% 3 000 3 350
Summa    14 507

16-12-31 Justerat eget kapital

Alltank AB     21 530
Delta Terminal AB     13 502
Intresse AB Vägvisaren     2 030
Mittfrakt AB     7 915
Solventum Redovisningsbyrå AB     7 870
Sundfrakt Invest AB     1 819
Åkerigrus i Sundsvall AB     15 653

   16-12-31 15-12-31

Ingående anskaffningsvärden    20 267 20 267

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde    20 267 20 267
-Ingående nedskrivningar    -5 760 -5 760
Utgående ackumulerade nedskrivningar    -5 760 -5 760
Utgående redovisat värde   14 507 14 507

21
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Utdelning på aktier

På bolagsstämman 2017-05-13 kommer en utdelning avseende år 2016 på 10 kr per aktie, 
totalt 2 150 000 kr att föreslås. Detta belopp har inte redovisats som skuld, utan kommer att 
redovisas som en vinstdisposition under eget kapital, för räkenskapsåret 2016. Utdelningarna 
avseende 2014 och 2015 uppgick till 0 kr respektive 7 kr per aktie.

24

Förslag till disposition av resultatet

Koncernens fria egna kapital uppgår enligt koncernbalansräkningen till 64 937 kkr

Till årsstämmans förfogande i moderbolaget står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel 16 777 818,32
Årets resultat 6 645 343,82
Summa 23 423 162,14

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så:
  – att till aktieägarna utdelas 10 kr per aktie, totalt 2 150 000,00
  – att i ny räkning överförs 21 273 162,14
Summa 23 423 162,14

22

Transaktioner med närstående 

Inköp och försäljning mellan koncernföretag. Nedan anges andelen av årets inköp och  
försäljning avseende koncernföretag. 

   2016 2015

Inköp, (%)   7 6
Försäljning, (%)   2 2

27

Eventualförpliktelser  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

Pensionsförpliktelser som inte upptagits 
bland skulderna eller avsättningarna 63 61 - -
Övriga ansvarsförbindelser 3 995 4 115 430 430
Summa ansvarsförbindelser 4 058 4 176 430 430

25

Obeskattade reserver   Moderbolaget

   16-12-31 15-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan   9 606 10 128
Periodiseringsfond   8 285 6 705
Summa   17 891 16 833

26

Ställda säkerheter  Koncernen Moderbolaget

 16-12-31 15-12-31 16-12-31 15-12-31

För egna avsättningar och skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut:
  – Fastighetsinteckningar 50 837 50 962 37 150 37 150
  – Företagsinteckningar 42 500 42 500 3 500 3 500
Pensionsförpliktelser 452 262 - -
Deposition 2 700 - 2 700 -
Summa ställda säkerheter 96 489 93 724 43 350 40 650
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Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Sundfrakt AB för år 2016.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 
avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 
31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredo-
visningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsre-

dovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvi-
sande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och kon-
cernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen 
och koncernredovisningen finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revi-
sorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.
pdf. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
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Sundsvall den 15 mars 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Christine Larsson Schedin
Auktoriserad revisor

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Sundfrakt AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamåls-
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsoliderings-
behov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation 

är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer 
och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 

kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-

ningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 

vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad 
av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen 
finns på Revisorsnämndens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/rn/
showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning 
är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
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