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2 LEDARE

Minst sagt full  far t!
Full fart är inte alltid bra - men om man har rätt riktning och det rör sig om medlemsnytta då känns det bra. Inom SÅ 
kan vi nu lägga 2016 till handlingarna som ett år där vi prioriterat våra fokusområden och haft en hög nivå på leverans.

Vårt säljarbete – värvandet av nya medlemmar och värnandet om befintliga var framgångsrikt. Målet överstegs med 
råge och slutade med 225 nya medlemmar. 2017 höjer vi ribban ytterligare med bland annat de förtroendevaldas hjälp.

2016 var året då YKB skulle vara klart och vi vill påstå att det gick långt över förväntan. Vi startade SÅ analys - en 
helhetslösning som stödjer våra medlemmar inom det komplexa området kör- och vilotider.

Vår juridikavdelning har visat sig vara mer uppskattad än vi kunnat föreställa oss - trots det har vi haft acceptabla 
svarstider till våra medlemmar.

Vår kommunikationsavdelning har från förra året även tillgång till vår tidning som har varit, och fortsatt är, vår 
viktigaste kommunikationskanal till våra medlemmar. Nu har SÅ alla kanalerna inom sitt hägn, vilket är mycket 
viktigt. Digitalisering av vårt samhälle och inte minst hur vi ”konsumerar” information och nyheter förändras. Här 
måste vi inte bara följa med i utvecklingen, vi måste ligga i framkant. Vår syn-
lighet bland alla organisationer är fortsatt en av de största men även den 
kvalitativa synligheten blir bättre och bättre. Vi är dessutom en naturlig 
samarbetspartner idag med landets beslutsfattare och myndigheter. Det 
är vårt viktigaste uppdrag och skälet till att vi en gång bildades, nämligen 
att påverka branschens villkor till det bättre.

Vi vill tacka alla medlemmar, förtroendevalda, samarbetspartners och 
medarbetare för ett framgångsrikt 2016. 2017 siktar vi på att fortsätta lägga 
grunden för 100 år till med vårt avstamp på kongressen i Tylösand i 
maj. Vi ses.

Mikael Nilsson, ordförande SÅ

Rickard Gegö, VD SÅ
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Information om verksamheten
Sveriges Åkeriföretag organiserar företag verksamma i Sverige med yrkesmässiga transporter av gods på väg. Sverig-
es Åkeriföretag arbetar för en sund utveckling av åkerinäringen och goda förutsättningar för en lönsam utveckling 
av medlemsföretagen. Detta sker bl a genom att Sveriges Åkeriföretag bevakar och framhäver näringens trafik- och 
näringspolitiska intressen, informerar medlemmarna om bestämmelser som påverkar deras företagande samt är 
pådrivande i miljö- och trafiksäkerhetsarbetet.

Vidare så informerar Sveriges Åkeriföretag medlemmarna om vikten av kompetensutveckling, gott affärsmannaskap 
och god företagaranda. Sveriges Åkeriföretag tillhandåller, förutom den ideella verksamheten, konsulttjänster till AB 
Åkerikonsult samt bedriver värdepappersförvaltning.

Koncernredovisningen omfattar det helägda dotterbolaget AB Åkerikonsult och dess dotterbolag SÅ-Åkeriförlaget AB. 

Utsik ter för 2017
Inriktningen för 2017 är att på olika sätt fortsätta stödja medlemsföretagen för en bättre lönsamhet, att fortsätta
driva arbetet mot harmoniserade villkor och öka yrkets attraktionskraft. SÅ-Åkeriförlaget AB kommer under
våren 2017 att fusioneras in i AB Åkerikonsult.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Översikt koncernen (tkr) 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 103 508 100 813 97 359 98 991

Resultat efter finansiella poster 1 329 5 215 4 296 49 451

Balansomslutning 147 767 147 842 147 447 146 659

Soliditet, % 87 86 84 82

Medelantal anställda 66 63 64 64

Översikt moderbolaget (tkr) 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 4 886 5 132 5 332 2 908

Resultat efter finansiella poster 1 268 -506 -1 242 52 039

Balansomslutning 103 201 102 599 103 699 105 124

Soliditet, % 98 98 98 98

Medelantal anställda 3 4 4 1

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande :

      Balanserad vinst 100 625 097

      Årets resultat 157 007

Kronor 100 782 104

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

      i ny räkning överförs 100 782 104

Kronor 100 782 104

Org.nr. 802001-9983

SVERIGES ÅKERIFÖRETAG
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Not
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 103 507 786 100 813 279

103 507 786 100 813 279

Rörelsens kostnader

Varor och tjänster -25 829 944 -23 195 396

Övriga externa kostnader 1 -25 768 250 -25 909 583

Personalkostnader 1 -53 387 294 -47 936 291

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 -54 757 -104 969

-105 040 245 -97 146 239

Rörelseresultat -1 532 459 3 667 040

Resultat från finansiella investeringar 4 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 438 808 2 345 011

Räntekostnader och liknande resultatposter -576 956 -797 420

2 861 852 1 547 591

Resultat efter finansiella poster 1 329 393 5 214 631

Skatt på årets resultat 5 -707 606 -1 870 089

ÅRETS RESULTAT 621 787 3 344 542
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TILLGÅNGAR

Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 11 766 66 523

11 766 66 523

Finansiella anläggningstillgångar 8 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 74 417 009 110 239 817

Deposition IRU 579 224 547 866

74 996 233 110 787 683

Summa anläggningstillgångar 75 007 999 110 854 206

Omsättningstillgångar

Varulager 121 291 41 637

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 178 194 8 502 224

Skattefordran 161 245 775 416

Övriga fordringar 995 148 126 776

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 11 574 183 10 111 596

16 908 770 19 516 012

Kassa och bank 55 728 783 17 430 532

Summa omsättningstillgångar 72 758 844 36 988 181

SUMMA TILLGÅNGAR 147 766 843 147 842 387
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital 10 

Annat kapital 127 212 213 123 867 670

Årets resultat 621 787 3 344 543

Summa eget kapital  127 834 000 127 212 213

Avsättningar 

uppskjuten skatteskuld 5 176 902 -

Övriga avsättningar 13 579 224 1 023 889

756 126 1 023 889

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 770 622 6 558 767

Aktuella skatteskulder 318 177 2 242 606

Övriga skulder 1 759 029 1 026 176

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 11 328 889 9 778 736

Summa kortfristiga skulder 19 176 717 19 606 285

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 147 766 843 147 842 387

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Hyresgaranti - 911 750

Ansvarsförbindelser

Garantiförbindelse utfärdad tillsammans med R .L Davison & Co . Ltd . För TIR-carnets .
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Not 2016-01-01
–2016-12-31

2015-01-01
–2015-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 329 393 5 214 632

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

    Avskrivningar 54 757 104 969

    Nedskrivningar 552 075 331 143

    Realisationsresultat vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar -1 818 454 -

    Återinvesterade utdelningar -1 456 382 -

    Förändring i avsättning (ej kassaflödespåverkande) -444 665 33 565

Förändring i avsättning - -2 612 683

Betald inkomstskatt -1 840 962 -1 791 715

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -3 624 238 1 279 911

Förändringar i rörelsekapital

    Förändring av varulager -79 654 96 927

    Förändring av fordringar 1 993 071 -1 218 096

    Förändring av kortfristiga skulder 1 494 861 -344 772

Kassaflöde från den löpande verksamheten -215 960 -186 030

Investeringsverksamheten

Nettoförändring av finansiella anläggningstillgångar 38 514 211 -1 242 471

Kassaflöde från investeringsverksamheten 38 514 211 -1 242 471

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 38 298 251 -1 428 501

Likvida medel vid årets början 17 430 532 18 859 033

Likvida medel vid årets slut 55 728 783 17 430 532
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Not
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

 –2015-12-31
Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 886 041 5 131 669

4 886 041 5 131 669

Rörelsens kostnader

Varor och tjänster -1 103 439 -1 137 061

Övriga externa kostnader 1 -597 724 -1 139 054

Personalkostnader 1 -4 480 272 -4 692 932

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 - -

-6 181 435 -6 969 047

Rörelseresultat 3 -1 295 394 -1 837 378

Resultat från finansiella investeringar 4 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 115 507 1 715 384

Räntekostnader och liknande resultatposter -552 075 -384 462

2 563 432 1 330 922

Resultat efter finansiella poster 1 268 038 -506 456

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond -669 296 -

Skatt på årets resultat 5 -441 735 -399 873

Årets resultat 157 007 -906 329
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TILLGÅNGAR

Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 4 000 000 4 000 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 60 347 216 91 925 194

Deposition IRU 579 224 547 866

Summa anläggningstillgångar 64 926 440 96 473 060

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Skattefordran - -

Fordringar hos koncernföretag 183 750 237 499

Övriga fordringar 788 47 947

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 - -

184 538 285 446

Kassa och bank 38 089 745 5 840 439

Summa omsättningstillgångar 38 274 283 6 125 885

SUMMA TILLGÅNGAR 103 200 723 102 598 945
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital 10 

Balanserat resultat 100 625 097 101 531 426

Årets resultat 157 007 -906 329

Summa eget kapital 100 782 104 100 625 097

Obeskattade reserver

Avsättning till periodiseringsfond 669 296 -

669 296 -

Avsättningar

Deposition IRU 579 224 547 866

579 224 547 866

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder - 13 545

Skatteskuld 314 377 157 790

Skulder till koncernföretag 60 019 468 770

Övriga skulder 181 141 216 243

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 614 562 569 634

1 170 099 1 425 982

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 103 200 723 102 598 945

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Garantiförbindelse utfärdad tillsammans med R .L . Davison & Co . Ltd . För TIR-carnets .
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Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 årsredovisning och kon-
cernredovisning(K3). 

Klassif icering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balans-
dagen.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Samtliga intäkter periodiseras så att de intäktsförs det kalenderår som aktiviteten sker.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. upparbetad, ej 
fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisats i posten “Förut-
betalda kostnader och upplupna intäkter”.

Anläggningstil lgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska 
livslängd vilket är 3 år för datorer och 5 år för övriga inventarier.

Fordringar och skulder
Fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder 
till nominellt belopp.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde, enligt den s.k. först in-först-ut principen (FIFu), och net-
toförsäljningsvärde.  

Fordringar och skulder i  ut ländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-
sens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet.

Finansiella anläggningstil lgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I de fall 
det är tillåtet har portföljvärdesmetoden tillämpats.

Leasingutgif ter
I företaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. opera-
tionella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Avsät tningar
Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse(legal eller informell) som en följd av en inträffad hän-
delse där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig 
uppskattning av belopp kan göras.

Skat ter
Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har  justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostander samt för 
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de 
skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet  på tillgångar och skulder i de finan-
siella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. uppskjuten skatt 
redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. uppskjutna skatteskulder redovisas för i  alla skattepliktiga tem-
porära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip  för alla avdragsgilla temporära skillnader i den 
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. obeskattade reserver 
redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt 
dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestäm-
mande inflytande. utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer 
samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tilläm-
pas av moderföretaget.



SVERIGES ÅKERIFÖRETAG – NoTER 13

NOT 1 
PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Medelantalet anställda 2016 2015

Antal
anställda

Varav
män

Antal
anställda

Varav
män

Moderbolaget 3 66% 4 50%

Dotterbolag 63 50% 59 50%

Koncernen totalt 66 53% 63 51%

Löner och andra ersättningar              Koncernen               Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Styrelsen och VD 3 020 245 2 988 747 1 319 429 1 281 878

Övriga anställda 32 068 699 28 364 544 1 417 816 1 595 138

35 088 944 31 353 291 2 737 245 2 877 016

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och VD 496 612 461 004 379 980 356 352

Pensionskostnader övriga anställda 4 584 946 4 304 404 262 085 311 877

Sociala kostnader 12 227 324 11 134 832 1 042 888 1 088 937

17 308 882 15 900 240 1 684 953 1 757 166

Av SÅ årsmöte beslutade styrelsearvoden för 2016 har samtliga arvoden utbetalats av AB Åkerikonsult .

             Koncernen               Moderbolaget

Könsfördelning i företagsledningen 2016 2015 2016 2015

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse

Kvinnor 2 1 2 1

Män 5 6 5 6

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen

Kvinnor 3 1 3 1

Män 5 6 5 6

Avtal om avgångsvederlag

Arbetsgivarens uppsägningstid gentemot VD uppgår till 12 månader och VD:s uppsägningstid gentemot arbetsgivaren till 6 månader .

Arvoden till revisorer           Koncernen               Moderbolaget

R3 Revisionsföretag 2016 2015 2016 2015

Revisionsuppdrag 185 000 182 000 25 000 25 000

Övriga uppdrag - - - -

Summa 185 000 182 000 25 000 25 000

I moderföretaget och koncernen finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner . Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda 
avgifter betalas  och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter . Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas 
som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen .
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NOT 2 
AVSKRIVNINGAR

               Koncernen                Moderbolaget

Avskrivningar 2016 2015 2016 2015

Inventarier 54 757 104 969 - -

Summa 54 757 104 969 - -

NOT 3 
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG

Av årets inköp avser 855 016(806 736) kr inköp från andra koncernbolag .

Av årets försäljning avser 1 764 000(2 779 986) kr försäljning till andra koncernbolag .

NOT 4 
RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

                       Koncernen                    Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Utdelningar 1 608 454 2 314 497 1 297 053 1 700 081

Ränteintäkter  11 900 30 514 - 15 303

Realisationsresultat vid för säljningar 1 818 454 -384 462 1 818 454 -384 462

Nedskrivning bokfört värde värdepapper -552 075 -331 143 -552 075 -

Räntekostnader -24 881 -81 815 - -

Summa 2 861 852 1 547 591 2 563 432 1 330 922

NOT 5 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

               Koncernen                Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Aktuell skattekostnad -530 703 -1 870 089 -441 735 -399 873

Uppskjuten skatt -176 903 -

Redovisad skattekostnad -707 606 -1 870 089 -441 735 -399 873

Redovisat resultat före skatt och periodiseringsfond 1 329 393 5 291 131 1 268 038 -506 456

Avgår ideell verksamhet 1 104 835 1 168 917 1 104 835 1 168 917

Avkastningsskatt finansiella tillgångar 403 616 957 508 347 051 770 683

Övriga ej avdragsgilla kostnader 428 809 373 110 - -

Ej skattepliktiga intäkter -7 514 -5 712 - -

Återföring reaförlust värdepapper - 384 462 - 384 462

Nyttjade förluster i fållan -594 104 - -594 104 -

Nedskrivning bokfört värde värdepapper 552 075 331 142 552 075 -

Avsättning till periodiseringsfond* -804 100 - -669 296 -

Beskattningsbar inkomst 2 413 010 8 116 096 2 008 599 1 817 606

Årets skattekostnad i % 22 22 22 22 

*Uppskjuten skatteskuld på avsättning till periodiseringsfond 176 903 kr .
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NOT 6 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier               Koncernen               Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ingående anskaffningsvärden 1 554 255 1 554 255 - -

Nyanskaffningar - - - -

Avyttringar - - - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 554 255 1 554 255 - -

- -

Ingående avskrivningar -1 487 732 -1 382 763 - -

Avyttringar - - - -

Årets avskrivningar -54 757 -104 969

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 542 489 -1 487 732 - -

Bokfört värde 11 766 66 523 - -

NOT 7 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Kapital-
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

AB Åkerikonsult 100% 100% 20 000 4 000 000

Summa 4 000 000

Eget kapital 28 027 457

Varav årets resultat -158 288

Uppgifter om dotterföretagets organisationsnummer och säte:

AB Åkerikonsult, Org .nr: 556098-6696, Säte: Stockholm

NOT 8 
AKTIER OCH ANDRA ANDELAR

       Koncernen       Moderbolaget

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Bokfört
värde

Marknads-
värde

Noterade aktier och andra andelar, anläggningstillgångar 74 417 009 74 488 421 60 347 216 60 347 216

Anledningen till att det bokförda värdet är så pass mycket lägre 2016 än året innan beror på att delar av innehavet har avyttrats strax innan 
årsskiftet och sedan återinvesterats i början av 2017 .

NOT 9 
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

               Koncernen               Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Förutbetalda hyror 1 021 545 1 115 322 - -

Upplupna provisionsintäkter 8 186 362 6 808 048 - -

Övriga poster 2 366 276 2 188 226 - -

Summa 11 574 183 10 111 596 - -
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NOT 10 
EGET KAPITAL

Koncernen

Annat eget kapital Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 123 867 670 3 344 543 127 212 213

Överföring av föregående års resultat 3 344 543 -3 344 543

Årets resultat 621 787 621 787

Belopp vid årets utgång 127 212 213 621 787 127 834 000

Moderbolaget

Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 101 531 426 -906 329 100 625 097

Överföring av föregående års resultat -906 329 906 329

Årets resultat 157 007 157 007

Belopp vid årets utgång 100 625 097 157 007 100 782 104

NOT 11 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

               Koncernen               Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Semesterlöneskuld 5 433 862 4 964 565 412 790 361 775

Sociala avgifter 2 819 651 2 515 727 201 772 182 859

Förutbetalda intäkter 779 852 787 600 - -

Övriga poster 2 295 524 1 510 844 25 000

Summa 11 328 889 9 778 736 614 562 569 634

NOT 12 
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

               Koncernen               Moderbolaget

2016 2015 2016 2015

Ställda säkerheter

Hyresgaranti - 911 750 - -

Garantiförbindelser

Garantiförbindelse utfärdad tillsammans med R .L Davison & Co . Ltd .  för TIR-carnets .

NOT 13 
AVSÄTTNINGAR

Avser beräknade tillkommande skatter och avgifter med anledning av tidigare skatterevision som nu är reglerad .
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Stockholm den 22 mars 2017

Mikael Nilsson per Göransson Marie Hagén-Landegren Andreas Lindström
ordf

Lars Lundstam Ingrid Skoog David Östman Rickard Gegö
   Extern VD

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2017.

Anders Lindby Malin Jansson Lise-Lotte Eriksson Dahl
Auktoriserad revisor
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Til l  årsstämman i Sveriges Åkeriföretag
Org.nr. 802001-9983

REVISIONSBERÄTTELSE
Rappor t om årsredovisningen och koncernredovisningen

Ut talanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sveriges Åkeriföretag för år 2016. 
Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 3–18 i detta dokument.

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

Grund för ut talanden
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revi-
sionssed i Sverige. Den auktoriserade revisorns ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Den auktoriserade revisorn är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ans-
varar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernre-
dovisning 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 föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållan-
den 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 föreningen, upphöra 
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som hel-
het inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller mina 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 felak-
tighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om 
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställn-
ing under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån des-
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sa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina utta-
landen. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. om jag 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underlig-
gande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen och verkställande direktören om bland annat revisionens planerade omfattning och 

inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rappor t om andra krav enligt lagar och andra för fattningar

Ut talande
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Sveriges Åkeriföretag för år 2016.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.

Grund för ut talande
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Den auktoriserade revisorns 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Den auktoriserade revisorn är oberoende i förhål-
lande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranle-
da ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
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sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en profes-
sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhål-
landen som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 27 mars 2017

Anders Lindby  Malin Jansson  Lise-Lotte Eriksson Dahl 
Auktoriserad revisor
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Ägarförhållanden
Bolaget är moderbolag till SÅ-Åkeriförlaget AB(556213-0194) och äger 100 % av aktierna. SÅ-Åkeriförlaget AB bed-
river förlagsverksamhet. AB Åkerikonsult är ett helägt dotterbolag till Sveriges Åkeriföretag(802001-9983) som är 
huvudmoderföretag i koncernen.

Information om verksamheten
AB Åkerikonsult bedriver verksamhet som servicebolag för medlemsföretag inom åkerinäringen. AB Åkerikonsult 
ger åkeriföretag stöd och service i syfte att företagen ska vara framgångsrika och uppvisa god lönsamhet. AB Åker-
ikonsult har under 2016 prioriterat olika verksamheter inriktade på att stödja företag inom åkerinäringen i arbetet 
med företagsutveckling. Detta innefattar bl a utbildning, certifiering och kvalitets-, miljö- och trafiksäkerhet samt 
transportekonomi. Vidare tillhandahålls även medlemmarna stöd inom juridik och teknikfrågor.

Vårt arbete med att fortsätta lansera Fair Transport mot både våra medlemmar och omgivning har varit central 
under året. Detsamma gäller att tillhandahållet av våra YKB-utbildningar då efterfrågan varit fortsatt stor.

Bolaget har under 2016 tagit beslut om att dotterföretaget SÅ-Åkeriförlaget AB ska fusioneras in i Åkerikonsult 
under första halvåret 2017.

Utsik ter för 2017
Bolaget avser att under 2017 fortsätta prioritera verksamhet inriktad mot företagsutveckling och övriga
medlemstjänster.

RESULTAT OCH STÄLLNING

Översikt(tkr) 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 99 419 97 247 94 748 95 288

Resultat efter finansiella poster 1 247 5 540 6 553 -2 207

Balansomslutning 45 872 46 749 46 324 43 576

Soliditet, % 61 60 52 45

Medelantal anställda 60 56 57 61

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande :

      Balanserad vinst 23 985 745

      Årets resultat -158 288

Kronor 23 827 457

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

      i ny räkning överförs 23 827 457

Kronor 23 827 457

Org.nr. 556098-6696

AB ÅKERIKONSULT
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Not
2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31
Rörelsens intäkter 13 

Nettoomsättning 99 418 765 97 247 172

99 418 765 97 247 172

Rörelsens kostnader

Varor och tjänster -29 189 172 -27 867 040

Övriga externa kostnader 1 -23 426 245 -22 966 350

Personalkostnader 1 -45 793 141 -40 984 108

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2 -54 757 -104 969

-98 463 315 -91 922 467

Rörelseresultat 3 955 450 5 324 705

Resultat från finansiella investeringar 4 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 316 592 627 017

Räntekostnader och liknande resultatposter -24 881 -412 207

291 711 214 810

Resultat efter finansiella poster 1 247 161 5 539 515

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond -134 804 -

Lämnat koncernbidrag -1 181 677 -

Skatt på årets resultat 5 -88 968 -1 415 150

ÅRETS RESULTAT -158 288 4 124 365
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TILLGÅNGAR

Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 11 766 66 523

11 766 66 523

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7 400 000 400 000

Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 14 069 793 18 314 623

14 469 793 18 714 623

Summa anläggningstillgångar 14 481 559 18 781 146

Omsättningstillgångar

Varulager 121 291 41 637

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 3 762 456 7 971 162

Skattefordran 161 245 -

Fordringar hos koncernföretag 118 316 547 236

Övriga fordringar 924 548 476 469

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 11 574 183 10 111 596

16 540 748 19 106 463

Kassa och bank 14 728 063 8 820 179

Summa omsättningstillgångar 31 390 102 27 968 279

SUMMA TILLGÅNGAR 45 871 661 46 749 425
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital 10 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (20 000 aktier) 2 000 000 2 000 000

Reservfond 2 200 000 2 200 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 23 985 745 19 861 380

Årets resultat -158 288 4 124 365

Summa eget kapital 28 027 457 28 185 745

Obeskattade reserver

Periodiseringsfonder 134 804 -

Avsättningar 12 - 476 023

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 493 387 6 300 358

Skulder till koncernföretag 1 481 677 299 749

Aktuell skatteskuld - 2 084 816

Övriga skulder 1 504 942 1 107 902

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 9 229 394 8 294 832

Summa kortfristiga skulder 17 709 400 18 087 657

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 45 871 661 47 225 448

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Hyresgaranti Inga 911 750

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Not 2016-01-01
–2016-12-31

2015-01-01
–2015-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 1 247 161 5 539 515

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

    Avskrivningar 54 757 104 969

    Återinvesterade utdelningar -311 401 -

    Förändring i avsättning (ej kassaflödespåverkande) -476 023 -

Förändring i avsättning - -2 612 683

Betald inkomstskatt -2 335 029 -1 598 332

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 820 535 1 433 469

Förändringar i rörelsekapital

    Förändring av varulager -79 654 96 927

    Förändring av fordringar 2 726 960 -2 815 609

    Förändring av kortfristiga skulder 524 882 -1 369 523

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 351 653 -2 654 736

Investeringsverksamheten

Nettoförändring av finansiella anläggningstillgångar 4 556 231 -283 274

Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 556 231 -283 274

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - -

Årets kassaflöde 5 907 884 -2 938 010

Likvida medel vid årets början 8 820 179 11 758 189

Likvida medel vid årets slut 14 728 063 8 820 179
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Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning(K3). Koncernredovisning upprättas ej  med stöd av 7 kap 2§ ÅRL. Koncernredovisning upprättas av 
moderbolaget Sveriges Åkeriföretag.

Klassif icering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbar av belopp som förväntas åter-
vinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. omsättningstillgångar och kortfristiga skulder 
består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Samtliga intäkter periodiseras och intäktsförs det kalenderår aktiviteten sker.

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. upparbetad, ej 
fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisats i posten “Förut-
betalda kostnader och upplupna intäkter”.

Anläggningstil lgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska 
livslängd vilket är 3 år för datorer och 5 år för övriga inventarier.

Fordringar och skulder
Fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder 
till nominellt belopp.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärde, enligt den s.k. först in-först-ut principen (FIFu), och net-
toförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet är det beräknade försäljningsvärdet minskat med beräknade kostnader 
för färdigställande samt beräknade försäljningskostnader.

Fordringar och skulder i  ut ländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-
sens fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet.

Finansiella anläggningstil lgångar
Finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. I de fall 
det är tillåtet har portföljmetoden tillämpats.

Leasingutgif ter
I företaget redovisas samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som 
operationella leasingavtal. operationella leasingavtal redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden.
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Avsät tningar
Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse(legal eller informell) som en följd av en inträffad hän-
delse där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas  för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras.

Skat ter
Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostander samt för
intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de 
skattesatser som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finan-
siella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. uppskjuten skatt 
redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. uppskjutna skatteskulder redovisas för i  alla skattepliktiga tem-
porära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip  för alla avdragsgilla temporära skillnader i den 
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. obeskattade 
reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.
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NOT 1 
PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Medelantalet anställda 2016 2015
Antal

anställda
Varav
män

Antal
anställda

Varav
män

Moderbolaget 60 53% 56 50%

Löner och andra ersättningar 2016 2015

Styrelsen och VD 899 505 1 031 544

Övriga anställda 29 194 019 25 921 963

30 093 524 26 953 507

Sociala kostnader

pensionskostnader för styrelse och VD - -

pensionskostnader övriga anställda 4 250 580 3 925 075

Sociala kostnader 10 575 395 9 522 222

14 825 975 13 447 297

VD är anställd i Sveriges Åkeriföretag . Arvode avseende nedlagt arbete för AB Åkerikonsults räkning  faktureras på marknadsmässiga grunder .

Leasingavgifter

Under året har leasingkostnaderna uppgått till 1 303 585 kr . Framtida minileasingavgifter uppgår till 1 527 339 kr .
Bolagets leasingkostnader avser främst operationella leasingavtal avseende tjänstebilar samt datautrustning .

2016 2015

Förfaller inom 1 år 993 370 1 162 865

Förfaller inom 1-5 år 533 969 1 022 311

Könsfördelning i företagsledningen 2016 2015

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse

Kvinnor 2 1

Män 5 6

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen

Kvinnor 3 1

Män 5 6

Arvoden till revisorer

R3 Revisionsbyrå 2016 2015

Revisionsuppdrag 130 000 125 000

Övriga uppdrag - -

Summa 130 000 125 000

I bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner . Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fast ställda avgifter 
betalas  och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare utöver dessa avgifter . Utgifter för avgiftsbestämda planer 
redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen .
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NOT 2 
AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar 2016 2015

Inventarier 54 757 104 969

Summa 54 757 104 969

NOT 3 
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG

Av årets inköp avser 6 289 263 kr inköp från andra koncernbolag .
Av årets försäljning avser 3 690 975 kr försäljning till andra koncernbolag .

NOT 4 
RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016 2015

Utdelningar 311 401 614 416

Ränteintäkter  5 191 12 601

Realisationsresultat vid försäljningar - -331 143

Räntekostnader   -24 881 -81 064

Summa 291 711 214 810

NOT 5 
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2016 2015

Aktuell skattekostnad -88 968 -1 415 150

Redovisad skattekostnad -88 968 -1 415 150

Redovisat resultat före skatt och periodiseringsfond 65 484 5 563 038

Återföring nedskrivning av finansiella tillgångar - 331 143

Avkastningsskatt på värdepapper 56 565 186 825

Övriga ej avdragsgilla kostnader 417 972 354 661

Ej skattepliktiga intäkter -805 -3 102

Avsättning till periodiseringfond -134 804 -

Beskattningsbar inkomst 404 412 6 432 565

Årets skattekostnad i % 22 22 
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NOT 6 
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier

2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 554 255 1 554 255

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 554 255 1 554 255

Ingående avskrivningar -1 487 732 -1 382 763

Årets avskrivningar -54 757 -104 969

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 542 489 -1 487 732

Bokfört värde 11 766 66 523

NOT 7 
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

 

Kapital- 
andel

Rösträtts- 
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

SÅ-Åkeriförlaget AB 100% 100% 400 400 000

Summa 400 000

Eget kapital 2 797 244

Årets resultat -4 129

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:

SÅ-Åkeriförlaget AB, Org .nr: 556213-0194, Säte: Stockholm

NOT 8 
AKTIER OCH ANDRA ANDELAR

Bokfört 
värde

Marknads- 
värde

Noterade aktier och andra andelar, anläggningstillgångar 14 069 793 14 141 205

NOT 9 
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2016 2015

Förutbetalda hyror 1 021 545 1 115 322

Upplupna provisionsintäkter 8 186 362 6 808 048

Övriga poster 2 366 276 2 188 226

Summa 11 574 183 10 111 596
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NOT 10 
EGET KAPITAL

Moderbolaget
Kapital Reservfond Balanserat 

resultat
Årets

resultat
Totalt

Belopp vid årets ingång 2 000 000 2 200 000 19 861 380 4 124 365 28 185 745

Fg års resultat 4 124 365 -4 124 365 -

Årets resultat -158 288 -158 288

Belopp vid årets utgång 2 000 000 2 200 000 23 985 745 -158 288 28 027 457

2016 2015

Villkorat aktieägartillskott 8 566 593 8 566 593

NOT 11 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2016 2015

Semesterlöneskuld 4 588 865 4 252 067

Sociala avgifter 2 428 657 2 222 671

Förutbetalda intäkter 522 609 507 431

Övriga poster 1 689 263 1 312 663

Summa 9 229 394 8 294 832

NOT 12 
AVSÄTTNINGAR

Avser beräknade tillkommande skatter och avgifter med anledning av skatterevision avseende åren 2012 och 2013 .

NOT 13 
NETTOOMSÄTTNING

2016 2015

Verksamhetsgrenar

Serviceavgifter 35 662 511 40 350 246

Kursverksamhet 28 331 273 24 297 952

Provisionsavtal 16 444 518 15 601 820

Konsultverksamhet 6 634 080 6 026 270

SÅ-produkter 2 742 793 3 292 694

Övrigt 9 603 590 7 678 190

Summa 99 418 765 97 247 172
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Stockholm den 22 mars 2017

Mikael Nilsson per Göransson Marie Hagén-Landegren Andreas Lindström
ordf

Lars Lundstam Ingrid Skoog David Östman Rickard Gegö
   Extern VD

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2017.

Anders Lindby
Auktoriserad revisor
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Til l  bolagsstämman i Aktiebolaget Åkerikonsult

Org.nr. 556098-6696

REVISIONSBERÄTTELSE
Rappor t om årsredovisningen

Ut talanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Åkerikonsult för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår 
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 21–32
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av Aktiebolaget Åkerikonsults finansiella ställning per den 31 december 2016 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för ut talanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Aktiebolaget 
Åkerikonsult enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolag-
ets 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 till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina 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 tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställn-
ing under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oe-

gentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
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på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för at uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland up-
plysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för 
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

Rappor t om andra krav enligt lagar och andra för fattningar

Ut talanden
utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Aktiebolaget Åkerikonsult för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrels-
ens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för ut talanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet “Re-
visorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till Aktiebolaget Åkerikonsult enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets 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.
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Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt utta-
lande 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 revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt-
gärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfri-
het. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 27 mars 2017

Anders Lindby
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
Till årsstämman i AB Åkerikonsult. organisationsnummer 556098-6696.
Vi har på uppdrag av årsstämman granskat förvaltningen och den interna kontrollen i AB Åkerikonsult för år 2016.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget, för att kunna bedöma om verksamheten skötts 
på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Vår granskning har inte uppvisat förhållanden som föranleder anmärkning. Varken styrelseledamöterna eller verk-
ställande direktören har vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som enligt vår bedömning 
föranleder anmärkning.

2017-03-27

Malin Jansson  Lise-Lotte Eriksson Dahl
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Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till AB Åkerikonsult, org. Nr 556098-6696, med säte i Stockholm, vars moderorgani-
sation är Sveriges Åkeriföretag, org. nr 802001-9983.

Information om verksamheten
SÅ-Åkeriförlaget AB ger ut den ledande branschtidningen Svensk Åkeritidning med 11 nummer per år, den dagliga 
nyhetswebben akeritidning.se och ett veckobaserat nyhetsbrev. SÅ-Åkeriförlaget AB har även under 2016 medverkat 
vid ett flertal branschmässor för att marknadsföra sina olika medier.

Resultat och ställning

Översikt (tkr) 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 9 183 9 140 8 582 8 905

Resultat efter finansiella poster -1 186 182 -1 014 -382

Balansomslutning 4 694 4 207 3 879 4 060

Soliditet, % 60 67 69 64

Medelantal anställda 3 3 3 3

Utsikter för 2017
Moderföretaget har under 2016 tagit beslut om att SÅ-Åkeriförlaget AB ska fusioneras in i AB Åkerikonsult under våren 
2017 där då tidningsverksamheten och dess medier kommer fortsätta att verka .

Eget kapital
Aktie-

kapital
Reservfond Balanserat 

resultat
Årets

resultat
Totalt

Belopp vid årets ingång 400 000 80 000 2 194 866 126 507 2 801 373

Överföring av föregående års resultat 126 507 -126 507 -

Årets resultat -4 129 -4 129

Belopp vid årets utgång 400 000 80 000 2 321 373 -4 129 2 797 244

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande :

      Balanserad vinst 2 321 373

      Årets resultat -4 129

Kronor 2 317 244

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

      i ny räkning överförs  2 317 244

Kronor 2 317 244

Org.nr. 556213-0194

SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB
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Not 2016-01-01
–2016-12-31

2015-01-01
–2015-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 9 183 218 9 140 915

9 183 218 9 140 915

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -5 517 571 -4 897 772

Övriga externa kostnader -1 744 281 -1 804 178

Personalkostnader 1 -3 113 881 -2 259 251

-10 375 733 -8 961 201

Rörelseresultat -1 192 515 179 714

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 709 2 610

Räntekostnader och liknande resultatposter -751

6 709 1 859

Resultat efter finansiella poster -1 185 806 181 573

Bokslutsdispositoner

Erhållet koncernbidrag 1 181 677 -

Skatt på årets resultat - -55 066

Årets resultat -4 129 126 507
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TILLGÅNGAR
Not 2016-12-31 2015-12-31

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 415 738 531 062

Fordringar hos koncernföretag 1 297 927 62 250

Övriga fordringar 69 812 844 194

1 783 477 1 437 506

Kassa och bank 2 910 976 2 769 914

Summa omsättningstillgångar 4 694 453 4 207 420

SUMMA TILLGÅNGAR 4 694 453 4 207 420

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital (400 aktier) 400 000 400 000

Reservfond 80 000 80 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 2 321 373 2 194 866

Årets resultat -4 129 126 507

Summa eget kapital 2 797 244 2 801 373

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 277 235 244 864

Skulder till koncernföretag 58 297 78 466

Aktuell skatteskuld 3 800 -

Övriga skulder 72 944 168 447

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 1 484 933 914 270

Summa kortfristiga skulder 1 897 209 1 406 047

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 694 453 4 207 420

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, Årsredovisning i mindre 
aktiebolag(K2). 

Klassif icering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balans-
dagen.

Värderingsprinciper 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Intäkter från annons- och prenumerationer periodiseras utefter vilken månad varje tidningsnummer 
kommer ut.

Fordringar och skulder
Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta och skulder till 
nominellt belopp.

Fordringar och skulder i  ut ländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens 
fordringar och skulder tillförs rörelseresultatet.

Nyckeltalsdefinit ion
Soliditeten har beräknats som justerat eget kapital dividerat med balansomslutning.
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NOT 1 
PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Medelantalet anställda 2016 2015

Män 2 2

Kvinnor 1 1

3 3

Löner och andra ersättningar

Styrelsen och verkställande direktören 801 311 675 325

Övriga anställda 1 352 759 847 443

2 154 070 1 522 768

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören . 116 632 104 652

Pensionskostnader övriga anställda 72 281 67 452

Sociala avgifter enligt lag och avtal 609 041 523 673

797 954 695 777

Avtal om avgångsvederlag

Arbetsgivarens uppsägningstid gentemot VD uppgår till 12 månader och VD:s uppsägningstid 
gentemot arbetsgivaren till 6 månader .

NOT 2 
INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNBOLAG

Av årets inköp avser 2 835 959(2 899 881) kr inköp från moderföretag . 

Av årets försäljning avser 4 525 263(4 219 874) kr försäljning till moderföretag .

NOT 3 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2016 2015

Semesterlöneskuld 432 207 350 723

Sociala avgifter 189 222 110 197

Förskott prenumerationer 257 243 280 169

Övriga poster 606 261 173 181

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 484 933 914 270
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Stockholm den 22 mars 2017

Mikael Nilsson David Östman Rickard Gegö
ordf 
 

Min revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2017.

Anders Lindby 
Auktoriserad revisor
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Til l  årsstämman i SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB

Org.nr. 556213-0194

REVISIONSBERÄTTELSE
Rappor t om årsredovisningen

Ut talanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SÅ Åkeriförlaget AB för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 36–40.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent-
liga avseenden rättvisande bild av SÅ Åkeriförlaget ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finan-
siella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för ut talanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet “Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till SÅ Åker-
iförlaget AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolag-
ets 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina 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 tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställn-
ing under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oe-

gentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.
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• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att ut-
forma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland up-
plysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 

för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat.

Rappor t om andra krav enligt lagar och andra för fattningar

Ut talanden
utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för SÅ Åkeriförlaget AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrels-
ens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för ut talanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet “Revi-
sorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande till SÅ Åkeriförlaget AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, 
likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets 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.
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Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revi-
sionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direk-
tören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt utta-
lande 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 revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka 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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåt-
gärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfri-
het. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 27 mars 2017                

Anders Lindby
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport
Till  årsstämman i SÅ-ÅKERIFÖRLAGET AB

Org.nr. 556213-0194
Vi har på uppdrag av årsstämman granskat förvaltningen och den interna kontrollen i SÅ-Åkeriförlaget AB för år 
2016.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget, för att kunna bedöma om verksamheten skötts 
på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Vår granskning har inte uppvisat förhållanden som föranleder anmärkning. Varken styrelseledamöterna eller verk-
ställande direktören har vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som enligt vår bedömning 
föranleder anmärkning.

2017-03-27

Malin Jansson  Lise-Lotte Eriksson Dahl
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Stif te lsens ändamål
Stiftelsen ceve Byströms Jubileumsfond bildades på initiativ från dåvarande Svenska Lastbilstrafikbilägandeförbundet, 
numera Sveriges Åkeriföretag, och fonden upprättades i samband med ceve Byströms 60-årsdag. Stiftelsens ändamål 
är att genom givande av stipendier stimulera till särskild utbildning eller vidareutbildning , dock ej studieresor, inom 
för åkerinäringen betydelsefulla ämnesområden. 

Främjande av ändamålet
Enligt stipendiereglerna får fondens avkastning under föregående år, sedan nödvändiga kostnader för fonden 
avräknats, till 90 % disponeras för stipendieutdelning. Det har under 2016 inkommit en ansökan men då den finansi-
ella avkastningen under året uppgått till 0 kr så har inga stipendier kunnat beviljas.

Resultat och ställning
Stiftelsens samlade tillgångar uppgår per 2016-12-31 till 573 547(575 397) kr och 2016 års avkastning i form av rän-
teintäkter till 0(62) kr. Årets resultat uppgår till -1 850(-1 188) kr.

Styrelsens arbete
Styrelsen har under året sammanträtt vid ett tillfälle. Styrelsen består utav Mikael Nilsson, ordf, per Göransson och 
Rickard Gegö.

Förslag til l  vinstdisposition
Styrelsen föreslår att balansräkningen fastställs samt att årets resultat läggs till kapitalkontot. I övrigt hänvisas till  
resultat- och balansräkningarna.

RESULTATRÄKNING
Not 2016-01-01

–2016-12-31
2015-01-01

–2015-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning - -

- -

Rörelsens kostnader

Beviljade stipendier 1 - -

Övriga externa kostnader -1 850 -1 250

-1 850 -1 250

Rörelseresultat 2 -1 850 -1 250

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter - 62

- 62

Resultat efter finansiella poster -1 850 -1 188

Årets resultat -1 850 -1 188

Org.nr. 802000-5040

CEVE BYSTRÖMS JUBILEUMSFOND
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Not 2016-12-31 2015-12-31

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank 573 547 575 397

Summa omsättningstillgångar 573 547 575 397

SUMMA TILLGÅNGAR 573 547 575 397

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Kapitalkonto 574 797 575 985

Årets resultat -1 850 -1 188

Summa eget kapital  572 947 574 797

Kortfristiga skulder

Stipendieskuld - -

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 600 600

Summa kortfristiga skulder 600 600

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 573 547 575 397

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Klassif icering
Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas 
återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader från balans-
dagen.

Värdering av fordringar och skulder
Tillgångar och skulder har redovisats till belopp varmed de beräknas inflyta och skulder till nominellt belopp.

NOTER

NOT 1 
BEVILJAT STIPENDIUM

Med anledning av att det under 2016 inte inkommit några ansökningar så har inga stipendier beviljats .

NOT 2 
PERSONAL

Stiftelsen har inga anställda och det finns ingen kvinna representerad i styrelsen .

NOT 3 
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

2016 2015

Upplupen kostnad 600 600

Stockholm den 22 mars 2017

Mikael Nilsson per Göransson Richard Gegö
ordf

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2017.

Malin Jansson Lise-Lotte Eriksson Dahl Anders Lindby
  Auktoriserad revisor  
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Til l  st yrelsen i Stif te lsen Ceve Byströms Jubileumsfond

Org.nr. 802000-5040

REVISIONSBERÄTTELSE
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen ceve Byströms Jubileumsfond för år 2016. Stiftelsens årsre-
dovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 46–48.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsen-
tliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella 
resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Grund för ut talanden
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Den auktoriserade revisorns ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Den auktoriserade revisorn är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verk-
samheten. Den 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 avser att 
likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som 
innehåller mina 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 tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del 
av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oe-

gentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar 
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 



STIFTELSEN CEVE BYSTRÖMS JUBILEUMSFOND50

information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min revision för att 

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om 
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsre-
dovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland up-
plysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten 

för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i 
den interna kontrollen som jag identifierat.

Rappor t om andra krav enligt lagar och andra för fattningar

Ut talande
utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen ceve 
Byströms Jubileumsfond för år 2016.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.

Grund för ut talande
Den auktoriserade revisorn har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Den auktoriserade revisorns ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Den auktoriserade revisorn är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 

stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stif-
telsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en profes-
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sionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stif-
telsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för mitt uttalande.

Stockholm den 27 mars 2017

Anders Lindby  Malin Jansson  Lise-Lotte Eriksson Dahl
Auktoriserad revisor
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