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Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Moderbolaget
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag
bedriva transport-, logistik-, maskin- och anläggningsverksamhet, äga och förvalta fast egendom
samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Koncernen
Koncernen bedriver transportförsäljningsverksamhet för egna delägare samt därmed förenlig
verksamhet. Verksamheten bedrivs i 4 bolag. Faktureringen sker direkt från dotterbolagen och
målsättningen är att varje bolag skall bygga upp sin egen ekonomiska ställning.

Flerårsjämförelse
De uppgifter som avser tidigare räkenskapsåret 2013 har framtagits i enlighet med tidigare
tillämpade redovisningsprinciper, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan
räkenskapsåren.
2016

2015

2014

2013

Koncernen
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda
Soliditet
Avkastning på totalt kapital
Avkastning på eget kapital

tkr
tkr
tkr
st
%
%
%

584 696
67
155 151
59
30
0,3
0,2

568 827
-1113
155 297
64
30
neg
neg

595 767
-1 045
165 521
74
29
neg
neg

631 030
-979
166 852
76
29
neg
neg

Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda

tkr
tkr
tkr
st

170
56 236

-30
56 237

6
56 379

56 379

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Koncernen:
Anläggningsverksamheten utvecklas fortsatt enligt plan. Förmågan att leverera helhetslösningar är
det som skiljer bolaget från konkurrenterna. Sidoverksamheterna inom materialproduktion, och
mottagning av schaktmassor i kombination med transporterna ger, marknaden möjlighet att köpa en
komplett lösning.

Anläggningsverksamheten har belastas med en enskild större kundförlust om 0,7 Mkr.

Förväntad framtida utveckling och väsentliga riskfaktorer
Den strategiska inriktningen ligger fast, vi möter marknadens krav på helhetslösningar inom
samtliga verksamhetsområden. Branschen genomgår en stark konsolideringsfas och det förs
diskussioner om samarbeten samt fusioner på många håll. Flertalet av de dominerande kunderna
har en uttalad strategi att minska antalet underleverantörer samt att fortsätta kostnadsjakten för att
kunna möta konkurrensen på den europeiska marknaden. Man kommer att göra färre, större avtal
samtidigt som det ställs allt större krav på overheadfunktioner hos underleverantörerna, gällande
t.ex. IT och miljö/kvalitet. Miljöfrågan som under flera år varit en viktig fråga för många av
kunderna, utvecklas nu till att vara en del av ett mer omfattande hållbarhetsperspektiv. Fraktkedjan
Väst med sin ägarstruktur prioriterar social hållbarhet som en högst aktuell aspekt med tanke på hur
marknaden som helhet ser ut. Konkurrens med justa villkor är en ledstjärna i hållbarhetsarbetet.
Social dumpning och konkurrens baserad på fusk och orättvisor uppmärksammas alltmer, och
Fraktkedjan Väst skall verka som en motvikt både i debatten och på marknaden. Med en lokal
inriktning, och med småföretagare från regionen som ägare är det en självklarhet att ta ansvar för
ett långsiktigt och hållbart agerande i en ifrågasatt bransch.
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Värdegrund
Ett värdegnmdsarbete har formulerats under året med styrdokumentet från fusionen 2011 mellan
Fraktkedjan och LBC Väst som underlag. Ambitionen har varit att stärka vi känslan och förmågan
att samverka mellan lagdelarna. Visionen "Tillsammans är vi med och bygger framtidens
Västsverige" beskriver företagets förhållningssätt till den dynamiska period Göteborgsregionen är
på väg in i.
Våra kärnvärden är:
• Pålitliga
• Utmanande
• Närproducerat
• Kött o Blod
• Tillsammans
Våra kärnvärden sätter fokus på hur vi vill framstå idag, och i framtiden, en sammanfattning av vår
kollektiva etiska plattform.
En viktig faktor för framtiden är att utveckla förmågan till samordnade inköp/investeringar, samt
att kunna tillhandahålla alternativa finansieringslösningar till delägarna. Principen med att nyttja
styrkan i kollektivet när alternativen på marknaden är få och dyra, ger potential till
kostnadseffektiviseringar som stärker koncernens konkurrenskraft.
Fortsatt expansion
Fortsatt utveckling av tjänster/produkter som stärker vår förmåga att leverera "helhetslösningar" är
en viktig framgångsfaktor för framtiden. Professionella väldokumenterade
mottagningsanläggningar för schaktmassor utvecklas i intressebolaget Massoptimering Väst AB.
Härryda Kross AB är ett intressebolag som bedriver bergtäkter med fullt sortiment av
krossprodukter. Möjligheten att erbjuda mottagning av massor, samt eget krossmaterial stärker
bolagets konkurrenskraft på transportmarknaden, och ger kunderna möjlighet att samordna ut och
in leveranser till arbetsplatsen med en underleverantör.
I distributionsverksamheten är ledorden "Handpåläggning satt i system" beskrivande för den
målgrupp som är i fokus. De stora systemtransportörerna är effektiva på sin hemmaplan när alla
förutsättningar passar. Leveranser med tidspassning, eller till en byggarbetsplats, eller med ett
anpassat fordon är exempel på när det krävs handpåläggning. Den personliga servicen med
effektiva administrativa verktyg och rutiner är kombinationen som skapar framgång inom
Distributionsverksamheten.
Med fokus på Hållbarhet
Med fokus på framtiden vill vi på Fraktkedjan Väst aktivt ta en del i att Tillsammans skapa det nya
Väst Sverige. Vi står inför utmaningarna att förbättra vår nuvarande infrastruktur, vi skall i
regionen få plats för fler Göteborgare med transportbehov av allt från piller till hus. Vi har en
samhällsstruktur där möjligheter till en förbättrad integration finns. Allt detta kommer att påverka
oss som transportör och vi har chansen att bidra till positiva effekter. Våra Intressenter är många,
vilket ger oss en färgrik palett att utgå ifrån.
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Ekologisk Hållbart
Vi vill fortsätta ta del av den nya tekniken kopplat till fordon, maskiner och kommunikation.
Kunskap och förståelser för sammanhang och samband i kombination med övning ger medvetna
beteendeförändringar. Vårt miljöarbete är ambitiöst och vi skall fortsätta minska vår miljöpåverkan.
Ekonomiskt Hållbart
Att konkurrera med justa villkor i kalkylerna säkerställer en hållbar utveckling både för våra
delägare och våra kunder. Med regionen som verksamhetens arena ställs såväl tekniska krav på
fordonen som personell kompetens.
Vi skall verka för transparens och öppenhet och söka samarbete med de kunder och partners som
värdesätter vår värdegrund och strävan efter hållbara lösningar.
Socialt Hållbart
Fraktkedjan Väst tar ett aktivt ansvar för kommande generations medarbetare, genom samarbete
med de lokala utbildningsaktörerna erbjuder vi praktikplatser inom flera yrken. Medarbetare och
personal i åkarnas organisationer skall ha arbetsplatser som är säkra, ingen skall skada sig på
jobbet. Vi skall bevara och utveckla en säkerhetskultur där riskerna minimeras. Genom att
medverka i våra uppdragsgivares aktiviteter med höga ambitioner och kring säkerhetsarbetet skapas
en kultur vi kan vara stolta över.
På vår hemsida (www.fraktkedjanvast.se) finns mer information om vårt hållbarhetsarbete.
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Icke-fmansiella upplysningar
Vårt arbete med ständiga förbättringar och minskad miljöbelastning för en hållbar utveckling pågår
kontinuerligt. Vi har under året arbetat vidare med de aktiviteter i handlingsplanerna som är satta
för respektive mål, tex har vi genomfört en mängd olika utbildningar i linje med kund- och
myndighetskrav. Värt att nämnas speciellt är löpande YKB utbildning, samt en satsning på
effektivare delägaradministration under året.
På vår hemsida finns mer information om vårt miljö- och kvalitetsarbete.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Moderbolaget
Bolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Koncernen
Koncernen bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Koncernen bedriver täkterna,
Härryda, Rya samt Öxnevalla och dessa är tillståndspliktiga. Täkterna bedrivs enligt de i tillstånden
kommunicerade direktiven med avseende på produktionen.
Den huvudsakliga miljöpåverkan vid denna typ av täktverksamhet är påverkan hydrologi,
vattenkvalitet och naturmiljö samt buller, vibrationer och damning. Täktverksamhet är ett ingrepp i
naturmiljön på en begränsad yta men kan medföra påverkan på dricksvattenförsörjning samt
artsammansättningen i det aktuella området.
Den anmälningspliktiga/tillståndspliktiga verksamheten motsvarar mindre än 1 % av koncernens
nettoomsättning.

Förändring av eget kapital

Koncernen
Eget kapital 2016-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

Aktiekapital
10 020

Övrigt
tillskjutet
kapital
33 595

Almat eget
kapital
och årets
resultat
2 656
92

10 020

33 595

2 748

Innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
46 271
189
1
92

Totalt eget
kapital
46 460
93

190

46 553

46 363
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Moderbolaget
Eget kapital 2016-01-01
Årets resultat
Eget kapital 2016-12-31

Aktiekapital
10 020
10 020

Fritt eget
kapital

Summa
eget kapital

33 592
-1

43 612
-1

33 591

43 611

Aktiekapitalet består av 10 020 aktier.

Vinstdisposition

Fritt eget kapital enligt balansräkningen:
33 595 080
-2 651
-906

Överkursfond
Ansamlad förlust
Årets resultat
kronor

33 591 523

Styrelsen föreslår att ackumulerad vinst, 33 591 523 kronor, överförs i ny räkning.
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2016

2015

584 696
5 979

568 827
5 579

590 675

574 406

-471 772
-74 299
-39 652
-4 394
-464

-446 515
-82 059
-40 685
-5 578
-609

94

-1 040

5
357
-389

22
573
-668

-27

-73

67

-1113

26

-411

Årets resultat

93

4 524

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

92
1

-1 524

Koncernresultaträkning

Not

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2, 3, 4
2

Rörelsens kostnader
Transportkostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

4, 5
6

Rörelseresultat

3, 7

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader
Sununa resultat från fmansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

8,9
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2016-12-31

2015-12-31

28 619
5 065
1 543
2 489

29 280
10 638
1 674
2 904

37 716

44 496

157
222

157
207

379

364

38 095

44 860

2 622

4 346

2 622

4 346

64 212
1
5 861
26 238

59 271
6 047
27 681

96 312

92 999

18 122

13 092

Summa omsättningstillgångar

117 056

110 437

Summa tillgångar

155 151

155 297

Koncernbalansräkning

Not

Belopp i tkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiell leasing

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

10
11
12
13

14
15

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

16

17
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2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inklusive årets resultat

10 020
33 595
2 748

10 020
33 595
2 656

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

46 363
190

46 271
189

Summa eget kapital

46 553

46 460

222
1 126

207
1 150

1 348

1 357

7 776
1 573

11 083
1 789

9 349

12 872

1 528
20 793
64 355
786
2 424
8 015

2 632
18 508
61 139
894
2 820
8 615

97 901

94 608

155 151

155 297

Koncernbalansräkning

Not

Belopp i tkr

Eget kapital och skulder

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Finansiell leasing

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till transportörer
Finansiell leasing
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

18
9

21

21

21
22

P
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Kassaflödesanalys för koncernen

Not

2016

2015

(tkr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

23

94
4 416

-1 040
6 137

357
5
-389
2 441

573
22
-668
-1 970

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder

6 924
1 724
-5 749
4 505

3 054
408
3 021
-4 560

Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 404

1 923

-9
2 386
-16

-894
435

Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Erhållen/betald inkomstskatt

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Avyttring/amortering av övriga finansiella
anläggningstillgångar

42
2 361

-417

Finansieringsverksamheten
Amortering av skuld

-4 735

-3 885

Kassaflöde från fmansieringsverksamheten

-4 735

-3 885

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

5 030
13 092

-2 379
15 471

Likvida medel vid årets slut

18 122

13 092

Kassaflöde från investeringsverksamheten
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2016

2015

(tkr)
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-1

-1

Summa rörelsens kostnader

-1

-1

-1

-1

Moderbolagets resultaträkning

Rörelseresultat

Not

3

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

171

Summa resultat från finansiella poster

171

-29

Resultat efter finansiella poster

170

-30

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Årets förlust

-29

30
-171
-1

0
-

/4
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2016-12-31

2015-12-31

39 267

39 267

39 267

39 267

16 935

16 935

34

35

Summa omsättningstillgångar

16 969

16 970

Summa tillgångar

56 236

56 237

Moderbolagets balansräkning

Not

(tia)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

24

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristigg fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Kassa och bank

7
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2016-12-31

2015-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

10 020

10 020

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets förlust

33 595
-3
-1

33 595
-3

33 591

33 592

Summa eget kapital

43 611

43 612

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12 623
2

12 623
2

Summa kortfristiga skulder

12 625

12 625

Summa eget kapital och skulder

56 236

56 237

Moderbolagets balansräkning

Not

Eget kapital och skulder
Eget kapital

b
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen förutom avseende
obeskattade reserver som i koncernredovisningen delas upp på uppskjuten skatteskuld och
balanserade vinstmedel.
Intäkter
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.
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när arbetet
är väsentligen fullgjort (fårdigställandemetoden).

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver förutom på koncernnivån.
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt
är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader.
Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i
framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen
baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte
nuvärdeberäknats.

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
anskaffningsvärdet 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 nyttjandeperiod.
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Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Koncernen
Stomme och grund
Yttertak
Fasad och fönster
Installationer, värme, el och ventilation
Inre ytskikt
Markanläggningar och maskininventarier
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

20-100 år
18-25 år
20-50 år
20-25 år
20-25 år
10-20 år
3-7 år
3-7 år

Inga låneutgifter aktiveras.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedslcrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande
enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en
prövning av om återföring bör göras.
I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedslaivningar i den funktion där
tillgången nyttjas.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång och skuld i
balansräkningen. Vid det första redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som är direkt
hänförbara till ingående och upplägg av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som
tillgång.
Efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna på ränta och amortering av
skulden enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår
de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över leasingperioden.

til
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Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Leasing - leasegivare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är finansiellt.

Finansiella leasingavtal
Vid det första redovisningstillfållet redovisas en fordran motsvarande nettoinvesteringen i
leasingavtalet. Direkta utgifter som uppkommit i samband med att ett finansiellt leasingsavtal
ingåtts periodiseras över leasingperioden. Efter det första redovisningstillfållet fördelas den
finansiella intäkten så att en jämn fördelning erhålls under leasingperioden.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som intäkt linjärt över leasingperioden.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 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.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon
utav de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara
bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och
andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga.

K
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Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av anskaffningsvärdet
enligt först in- först ut- principen, respektive nettoförsäljningsvärdet. För råvaror ingår alla utgifter
som är direkt hänförliga till anskaffningen av varorna i anskaffningsvärdet. För varor under
tillverkning och färdiga varor inkluderar anskaffningsvärdet materialkostnad samt
tillverkningskostnaden för framtagandet av materialet.

Ränta och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning
redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.

Koncernredovisning
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna
värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av
minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner
i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Rapportering för verksamhetsgrenar och geografiska marknader
Koncernens verksamhetsgrenar utgörs av distributionsverksamhet och anläggningsverksamhet.
Verksamheterna är uppdelade i två separata dotterbolag.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i
spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkrings- företag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter
som har betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.
Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas
pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde.
Övriga långfristiga ersättningar till anställda
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen
på balansdagen.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
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Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till
följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera
förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället
värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

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.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag
för uppskjuten skatt).
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Not 2

Intäkternas fördelning
Koncernen
2016

2015

I nettoomsättningen ingår intäkter från:
Fakturerade transporter, maskinarbeten
Intäkter anläggningsmaterial
Terminalhantering
Hyresintäkter, förvaltningsfastighet
Övrigt

519 004
55 807
6 126
849
2 910

502 721
55 044
7 423
763
2 876

Summa

584 696

568 827

I övriga intäkter ingår intäkter från:
Hyresintäkter
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång
Offentliga bidrag
Övrigt

3 808
134
166
1 871

3 632
12
175
1 760

Summa

5 979

5 579

Not 3

Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska
marknader
Koncernen
2016

2015

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:
Distributionstjänster
Anläggningstjänster

228 466
356 230

237 106
331 721

Summa

584 696

568 827

t15
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Operationella leasingavtal
Koncernen
2016

2015

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke
upp sägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år
Förfaller till betalning senare än fem år

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

7 381
26 192
42 340

6 226
23 439
48 180

75 913

77 845

6 509

6 259

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 ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter

4 334
8 784

2 993
6 415

13 118

9 408

4 657

4 395

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av uthyrda lokaler.

Not 5

Ersättning till revisorerna
Moderbolaget
2016

2015

KPMG
Revisionsuppdraget

238

228

Summa

238

228
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
2016

2015

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

19
40

20
44

Totalt

59

64

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda

3 198
23 090

3 125
24 077

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda

26 288
9 203
831
2 037

27 202
9 240
788
1 957

Totalt

38 359

39 187

Män

8

8

Totalt

8

8

Kvinnor
Män

2
4

2
4

Totalt

6
-

6

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

P
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Not 7

Transaktioner med närstående

Avtal om avgångsvederlag
Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 15
månadslöner.
Övrigt
I separata noter finns upplysningar om
-Löner mm till styrelse och VD
-Ansvarsförbindelser för koncernföretag

Not 8

Skatt på årets resultat

Koncernen
2016

2015

Moderbolaget
2016

2015
-

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

26

-664
253

Skatt på årets resultat

26

-411

0

0

Redovisat resultat före skatt

67

-1113

-1

-

-15

245

-277
1

-710
62

-2
319

-5
-3

26

-411

0

0

Skatt beräknad enligt gällande
skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla
kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktig poster
Skatteeffekt av schablonränta på
periodiseringsfond
Övrigt
Redovisad skatt
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Uppskjuten skatt

Koncernen 2016-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Periodiseringsfond
Överavskrivningar
Finansiell leasing

Redovisat värde

Skattemässigt
värde Temporär skillnad
-1 510
-3 626

-1 510
-3 626
18

-5 136

-5 118

18
18

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 1 000 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår
till 0 tkr

Koncernen 2016-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Periodiseringsfond
Överavskrivningar
Finansiell leasing
Uppskjuten skattefordran/skuld

Koncernen 2015-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Periodiseringsfond
Överavskrivningar
Finansiell leasing

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld
-332
-798

-332
-798
4

-1 130

-1 126

4
4

Redovisat värde

Skattemässigt
värde Temporär skillnad
-2 331
-2 914

-2 331
-2 914
18

-5245

-5227

18
18

Netto

Skattemässigt underskottsavdrag uppgår till 0 tkr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till 282
tkr

Koncernen 2015-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Periodiseringsfond
Överavskrivningar
Finansiell leasing
Uppskjuten skattefordran/skuld

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld
-513
-641

-513
-641
4

-1 154

-1 150

4
4

Netto
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Byggnader och mark

Koncernen
2016

2015

Ingående anska ningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

37 456
191

37 985

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

37 647

37 456

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-8 176
-852

-7 832
529
-873

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 028

-8 176

Utgående värde enligt plan

28 619

29 280

-529

I posten byggnader och mark ingår förvaltningsfastigheter med ett bokfört värde om 22 653 tkr.
Beräknat marknadsvärde för dessa fastigheter är 28 218 tkr. Värderingen är genomförd internt och
baseras på bedömt marknadsmässigt drifIsnetto dividerat med ett bedömt marknadsmässigt
direktavkastningskrav.

f//
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Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen
2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

23 914
849
-7 119

24 270
700
-1 056

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

17 644

23 914

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-12796
2 563
-2 346

-10282
714
-3 228

Utgående ackumulerade avskrivningar

-12579

-12796

Ingående nedskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets nedskrivningar

-480
480
-480
-480

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående värde enligt plan

Not 12

5 065

10 638

Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2016

2015

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar

8 189
494

8 541
194
-546

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 683

8 189

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-6 515
-625

-6 184
345
-676

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 140

-6 515

1 543

1 674

Utgående värde enligt plan
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Finansiella leasingavtal
Koncernen
2016

2015

I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt som
innehas enligt finansiella leasingavtal enligt följande
Inventarier, verktyg och installationer
Anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar

3 512
-1 023

3 817
-913

2 489

2 904

De finansiella leasgingavtalen avser i huvudsak fordon.

Not 14

Andelar i intresseföretag
Koncernen
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
- Försäljningar/utrangeringar

157

177
-20

Utgående anskaffningsvärden

157

157

Redovisat värde

157

157

Fraktkedjan Väst Holding AB
556818-7743

Namn
Härryda Kross AB
(556347-0474), säte Härryda
AB Transport och
Logistikalliansen i Sverige
(556723-0684), säte Malmö
Logistikalliansen i
Skandinavien AB
(556933-1597), säte Malmö
Fraktkedjan Väst Förvaltning
AB (556624-4504), säte
Härryda
Massoptimering Väst AB
(556974-6828), säte
Kungsbacka
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Antal
andelar

Kapital-Rösträttsandel % andel %

Bokfört värde
15-12-31

55

55

11(10)

4

4

200

17

17

10

20

20

10

10

420

28

28

42

42

50

50

50

50

50

157

157

Summa

Not 15

Bokfört värde
16-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
2016

2015

Ingående anskaffningsvärden

473

473

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

473

473

Ingående uppskrivningar/nedskrivningar
Årets uppskrivningar
Årets nedskrivningar

-266
15

-253

Utgående ackumulerade uppskrivningar / nedskrivningar

-251

-266

222

207

Utgående redovisat värde, totalt

-13

Varav noterade aktier
I balansposten ingår kapitalförsäkring om 222 (207) tkr, vilken skall täcka pensionsförpliktelser (se
not 18, Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser)
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Varulager
Koncernen
2016

2015

Värderat till anskaffningsvärde
Färdiga varor

2 622

4 346

Summa

2 622

4 346

Not 17

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
2016-12-31 2015-12-31

Förutbetalda hyror
Förutbetalda försäkringar
Förutbetald leasing
Upplupna intäkter
Övriga poster

1 476
97
148
24 145
372

1 463
133
200
25 632
253

Summa

26 238

27 681
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Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

401

401

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

401

401

Ingående värdeförändring
Årets värdeförändring netto

-194
15

-181
-13

Utgående ackumulerade värdeförändringar

-179

-194

222

207

222

207

222

207

Utgående värde

Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser
Kapitalförsäkring

Not 19

Eventualförpliktelser
Koncernen
Moderbolaget
2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelse till förmån för
övriga koncernföretag
Utställd bankgaranti
Summa ansvarsförbindelser

22 000

25 000

22 000

25 000

500
0

500
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Ställda säkerheter
Koncernen
2016-12-31 2015-12-31

För egna avsättningar och skulder
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Tillgångar belastade med äganderättsförbehåll
Spärrade bankmedel
Avseende kortfristiga skulder till kreditinstitut
Övrigt

29 600
37 000
2 680
500

18 660
22 000
8 111

222

207

Summa avseende egna skulder och avsättningar

70 002

48 978

Not 21

Upplåning
Koncernen
2016-12-31 2015-12-31

Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Finansiell leasing

7 776
1 573

11 083
1 789

Summa

9 349

12 872

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Finansiell leasing

1 528
786

2 632
894

Summa

2 314

3 526

11 663

16 398

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än
fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

4 705

3 836

Summa

4 705

3 836

Summa räntebärande skulder

P
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Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
2016-12-31 2015-12-31

Upplupna lönerelaterade poster
Förutbetalda intäkter
Övriga poster

3 044

5 229
71
3 315

Summa

8 015

8 615

Koncernen
2016

2015

Not 23

4 971

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde, mm

Avskrivningar
Realisationsresultat
Avsättning till pensioner
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter

4 394
15
7

5 591
535
-13
24

Summa justeringar

4 416

6 137
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Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2016-12-31
2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar av andelar

39 267

56 322
-17 055

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

39 267

39 267

Per 2016-12-31
Koncernen
Fraktkedjan Ekonomisk Förening
Fraktkedjan Väst AB
-Fraktkedjan Väst Åkeri AB
-Fraktkedjan Väst Distribution AB
-Fraktkedjan Maskin AB
-Fraktkedjan Väst Anläggning AB

Moderbolaget
Fraktkedjan Ekonomisk Förening
Fraktkejdan Väst AB
Summa

Not 25

Org nr
752000-0360
556670-9167
556200-4282
556670-9183
556246-1805
556547-7204

Kapitalandel %
100,00
100,00

Rösträttsandel %
100,00
100,00

KapitalSäte
andel (%)
Härryda
100
Härryda
100
Härryda
100
Härryda
100
Härryda
68,75
Stenungsund
100

Antal Bokfört värde
aktier/andelar
16-12-31
1 000
9 873
80 000
29 394
39 267

Händelser efter balansdagen

Det helägda koncernbolaget Fraktkedjan Väst Distribution AB har efter balansdagen erhållit
uppsägning på två stora distributionsavtal. Årsvolymerna för dessa avtal är ca 50 Mkr och
uppdragen upphör vid halvårsskiftet. Företaget söker ersättningsvolymer samtidigt som besparingar
utvärderas ifall ersättningsvolymer inte kommer att erhållas. Hittills har nya avtal har tecknats med
en årsvolym om ca 30 Mkr. Det är många faktorer som påverkar utfallet men bolagsledningen
förväntar sig ett negativt utfall för 2017 men att de åtgärder som sätts in kommer att balansera upp
den negativa påverkan i inledningen av 2018.
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman
fastställelse.
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Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Fraktkedjan Väst Holding AB för år 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
Grund för uttalanden
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 moderbolaget och koncernen 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 och koncernredovisningen upprättas och att
de 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
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 koncernens 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 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 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
och koncernredovisningen.

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 bolagets och koncernens
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 ett bolag och en
koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

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 och koncernredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter 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.
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 att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten ide redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande
bild.
inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam
ansvarig för mina uttalanden.
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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Fraktkedjan Väst Holding AB 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 styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 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 och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens 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 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
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, 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 uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt 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 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 bolagets situation.
Jaggår igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har
jag granskat 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 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.
Götebor
/

i - T 7' or - 0 V

alm
ktoriserad revisor

Revisionsberättelse Fraktkedjan Väst Holding AB, org. nr 556818-7743, 2016

2 (2)

