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FRIJO ÅRSREDOVISNING 2018

”

VD har ordet

Bra flöden
och dialog
Sammanslagning och full fart har p
 räglat
året som gått. Men också den tuffa
erfarenheten om konsekvensen av att driva
projekt utan rätt styrning och kontroll, vilket
skett i flertalet av projekten som drevs i det tidigare
dotterbolaget JB Rail med stora förluster till följd. Årets
förutsättningar ser bättre ut- vi har städat och avslutat
förlustprojekt. Broby har historiskt sett drivit sina
projekt framgångsrikt med bra marginal samt ordning
och reda – det ska vi såklart fortsätta att göra.
Under 2018 har Broby Spår bland annat haft uppdraget att förlänga Spårväg City från Hamngatan till
Klarabergsviadukten. Spännande att få vara med och
driva ett projekt där vi direkt kan se att resandet ökar
när vi lagt sista rälsen och slagit på strömmen. Projektet
var lyckosamt och trots en mycket tight tidplan höll
vi alla tider. En utmaning då man knappast kan arbeta
mer centralt i Stockholm eller ens i Sverige, med den
logistiska komplexitet som följer i hårt trafikerad miljö.
Vi har tagit hänsyn till gångtrafikanter, cyklister och all
form av fordonstrafik, såväl privat som kollektiv. Projektet
genomfördes med Brobys tidigare dotterbolag JB Rail
och systerbolaget Frijo som UE. Beställare var SLL.
Lärdomen från JB Rail resulterar i att vi nu ska konsolidera och lära oss av vad vi är bra respektive mindre bra
på. En nyckel till framgång är att informera, delegera och
följa upp. Viktigt att alla involverade förstår varför saker
och ting är viktiga och hur varje medarbetare är en del i
ett större sammanhang. Allas insatser betyder någonting
och är viktiga för framgång.
Redan vid anbud och definitivt vid kontraktsskrivning
ska vi se till att ha rätt kunskap på rätt plats, ska vi se
till att informera den som styr och leder, kommunicera
vad vi har för förutsättningar med oss och på så sätt
underlätta vardagen för alla involverade. Alla måste
förstå vikten och nyttan av att dokumentera, det bör
vara enkelt och finnas en tydlighet i flödena. Utifrån en
dokumenterad och informerad förändring går det att
föra en tydlig dialog med kunden.
Jag ser fram emot att dokumentationen och dialogen
mellan kolleger, samt mellan oss och kund, i sin tur ger
en bra arbetsmiljö. Då skapar vi trivsel och rätt förutsättningar att växa.

S

Tony Persson, Vd Broby Spår
Stockholm april 2019
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Koncernens
bolag
Moderbolaget Eric Andersson Gruppen AB
fungerar som holdingbolag och som servicebolag
åt dotterbolagen i koncernen. Dotterbolagen driver
kärnverksamheterna med sikte på god lönsamhet och
resultat. Bolagen i EA-gruppen har varit framgångsrika
på marknaden under lång tid.

Frijo/
Bygg & Berglaget

Broby Spår*

EA-gruppen
Alvar Engine AB
EA Trading AB
Wränghede Consulting AB

Keyser
Fastigheter*

Bro & Väg

Gemensamma
synsätt

*Keyser Fastigheter
Åkerby Industrihus AB, Fastighets AB
Elektrikern 7, KB Söderorts Industrihus
KB Industripark & Co, Älvsjö Industrihus AB
Edsbergs Park Fastigheter AB

Lönsamma i nivå med de bästa i branschen
Efterfrågade och erkända för att leverera kundnytta
Kända för kompetens, kreativitet, innovation och effektivitet

*Broby Spår

Ledande inom hållbar utveckling och rätt kvalitet

Inframontage AB, JB Rail AB

Attraktiv arbetsgivare med utvecklande arbetsuppgifter
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Vår historia
Gruppens äldsta företag, Frijo, startade redan 1866, på söder
i Stockholm. Under 1970-talet påbörjades ett samarbete
mellan tre familjeföretag verksamma inom Stockholm med
omnejd. Det blev startskottet till det som idag heter Eric
Andersson Gruppen AB. Sedan 1970-talet har flera bolag
tillkommit och en del försvunnit eller integrerats.

ur våra bolag hamnade under
ett och samma tak är en
spännande historia som tar fart
redan 1866. Det är nämligen då
som en man med namnet August Johansson
startar ett entreprenadföretag i Stockholm.
När August går ur tiden tar hans son Frithiof
Johansson över företaget och det är ifrån
honom bolaget sedermera får namnet Frijo.
Under bolagets första tid är inriktningen
grundläggning och man är även duktig
på att bygga kallmurar. Än idag kan man
se spår av detta i Sofia kyrka som vilar på

H

Frijos markgrund och de vackra murarna vid
Münchenbryggeriet på Söder Mälarstrand.
Efter ett antal generationsväxlingar
hamnar vi på 1940-talet då en man från
Karlskrona kommer till Stockholm och
etablerar en väg- och vattenbyggnadsfirma
i Sollentuna. Det var Eric Andersson, far och
farfar till bolagets nuvarande ägare. På den
tiden är det tre familjeföretag som arbetar
åt dåvarande Televerket. Frijo (innerstan),
EA (norra Stockholm) samt Keyser (södra
Stockholm).
Televerket beslutar sig för att göra en
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stor upphandling innefattandes alla tre
geografiska områden, vilket gör att de tre
familjeföretagen bildar ett konsortium, vilket
medför att de tillsammans blir stora nog att
kunna offerera. Lyckan är stor när Konsortiet
vinner upphandlingen, vilket är startskottet
till ett långt samarbete.
När varken Keyser eller Frijo lyckas
generationsväxla köper Eric Andersson
upp dem. Och namnet? Ja, det blir AB
Frijo. Namnet från det äldsta bolaget efter
entreprenören Frithiof Johansson. Än idag
utförs jobb åt Telia, över 130 år senare.

Förvaltnings
berättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Broby Spår
AB, org nr 556601-3479, med säte i Huddinge kommun
får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret
2018. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
tusentals kronor.

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Eric
Andersson Gruppen AB, org.nr. 556287-3967
med säte i Huddinge kommun. Moderbolag
i koncernen är Eric Andersson Gruppen AB
som upprättar koncernredovisning.

Verksamhetens art och inriktning
Broby Spår AB bygger och underhåller
järnvägar och spåranläggningar inom
Mälardalen. Bolaget åtar sig både separata
spårprojekt och BEST projekt (Bana, El,
Signal, Tele).

Nyckeltal 2018
TOTAL NE T TOOMSÄT TNING,
( TKR)

226 675
(286 470)

TOTAL TILLVÄ X T

- 20,9 %
(272 %)

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
Broby Spår AB har under året framgångsrikt genomfört flera projekt enskilt och
projekt ”Spårväg City” tillsammans med
koncernbolagen JB Rail AB och AB Frijo
där uppdraget var att förlänga spårvägen
från Hamngatan till Klarabergsviadukten.
Vi kan med glädje konstatera att det blev
ett framgångsrikt projekt för Broby Spår
AB trots utmaningar med tuff tidplan och

centralt läge med konstant högt trafikerad
miljö. Projekten ”Hägernäs-Ullna Kvarnväg”,
”Eskilstuna-depån” och ”Vega” har gått mot
sitt slut och avslutas under kvartal 1 2019.
Dotterbolaget JB Rail AB har misslyckats
med projektstyrning och kontroll vilket har
resulterat i stora förluster under året. JB
Rail AB införlivades i Broby Spår AB genom
en inkråmsöverlåtelse i slutet av året och är
numera en integrerad del av Broby Spår AB.

Framtida utveckling
Inför 2019 har vi erhållit förtroendet att
få vara delaktiga i arbetet med utbygg
naden av Tvärbanan Kistagrenen (KG1) och
Norviks hamn. Arbetet med att förbättra
och förstärka interna rutiner och processer
kommer att fortsätta och vi kommer att
fokusera på kontraktsadministrationen
under 2019. Lönsamhet är bolagets fokus
och vi fortsätter att kontinuerligt välja
projekt som passar väl in i vår affärsmodell.
Arbetsmiljö och säkerhet på våra arbetsplatser kommer att fortsätta vara i fokus.
Tillbuds- och olycksrapporteringen har en

RÖRELSERESULTAT ( TKR)

14 970

Flerårsjämförelse, tkr

(19 542)

2016

2015

2014

286 470

83 748

120 717

317 273

19 465

4 729

9 268

24 074

6,6 %

7,0 %

6,0 %

7,0 %

8,0 %

Avkastning på eget kapital (%)

44,9 %

60,0 %

15,0 %

28,0 %

75,0 %

Balansomslutning

98 345

69 499

52 257

63 083

93 795

34,1 %

46,0 %

57,0 %

52,0 %

34,0 %

32

20

17

19

20

Nettoomsättning
RÖRELSERMARGINAL (%)

6,6 %
(6,8 %)

Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal (%)

Soliditet (%)
Antal anställda
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2018

2017

226 675
15 062
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”Arbetsmiljö och säkerhet på våra arbets
platser kommer att fortsätta vara i fokus”

central roll i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Jämlikhet och mångfald är självklara
fokusområden för oss för att uppnå den
kreativitet och nytänkande som vi behöver
för att ständigt anpassa oss till vår omvärlds
förutsättningar. Riskhanteringsarbetet får
under 2019 en central roll i samband med
att vi förbättrar gemensamma rutiner och
arbetssätt med fokus på leverantörskedjan.

Andel av koncernens
nettoomsättning

Broby Spår 20 %
Övriga bolag 80 %

Andel av koncernens
medarbetare

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till bolagsstämmans
förfogande stående vinstmedel disponeras
enligt följande (kronor):
Balanserad vinst 		
Årets resultat 		
Disponibla vinstmedel	
	
Balanseras i ny räkning	

30 144 155
1 021 207
31 165 362

Broby Spår 10 %
Övriga bolag 90 %

31 165 362

Resultatet av bolagets verksamhet under
räkenskapsåret och dess ställning i övrigt
framgår av nedanstående resultat- och
balansräkningar, kassaflödesanalyser
samt noter.

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Reservfond

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

100

20

29 649

495

30 264

495

-495

Disposition enligt beslut
av årets årstämma:
– Balanserat resultat
Årets resultat
Belopp vid årets slut

100

20

30 144

7

1 021

1 021

1 021

31 285
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32

medarbetare finns i bolaget.

Finansiella
rapporter
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Resultaträkning
tkr

Not

2018.01.01

2017.01.01

– 2018.12.31

– 2017.12.31

		
Nettoomsättning 		

226 675

286 470

Kostnad för produktion 		

-203 278

- 264 504

Bruttoresultat 		

23 397

21 966

Försäljnings- och administrationskostnader		

-8 430

- 2 500

Övriga intäkter och kostnader

3

76

Summa 		

-8 427

- 2 424

Rörelseresultat

1–4

14 970

19 542

Finansiella intäkter

5

108

42

Finansiella kostnader

6

- 16

- 119

Summa		

92

- 77

Resultat efter finansiella poster 		

15 062

19 465

Bokslutsdispositioner

7

- 13 376

- 18 717

Resultat före skatt 		

1 686

748

Skatt på årets resultat

8

- 665

- 253

Årets resultat 		

1 021

495

Resultat från finansiella poster
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Balansräkning
tkr

Not

2018.12.31

2017.12.31

Tillgångar 		
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

9

1 413

1 487

10

4 335

4 508

Summa 		

5 748

5 995

1 000

Maskiner och inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

1 500

Andra långfristiga fordringar		

510

196

Summa		

2 010

1 196

Summa anläggningstillgångar		

7 758

7 191

Omsättningstillgångar

Varulager
Råvaror och förnödenheter		
2 129
0
Summa		

2 129

0

Kundfordringar		

23 763

10 752

Fordringar hos koncernföretag

33 687

18 753

630

1 705

Kortfristiga skulder
14

Skattefordran
Övriga fordringar		
Upparbetad, ej fakturerad intäkt

12

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

480

15 351

7 954

13

15 016

22 664

Summa		

88 458

62 308

Summa omsättningstillgångar		

90 587

62 308

SUMMA TILLGÅNGAR		

98 345

69 499
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Balansräkning
tkr

Not

2018.12.31

2017.12.31

Aktiekapital 		

100

100

Reservfond		

20

20

120

120

30 145

29 650

Eget kapital och skulder
Eget kapital

15-16

Bundet eget kapital

Summa
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		
Årets resultat

1 021

495

Summa 		

31 166

30 145

Summa eget kapital		

31 286

30 265

Obeskattade reserver		

2 248

2 273

1 261

1 094

Avsättningar

17

Övriga avsättningar 		

Summa		
1 261
1 094
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 		

24 211

6 887

Skulder till koncernföretag 		

18 396

7 013

Övriga skulder 		

2 057

272

Fakturerad, ej upparbetad intäkt

18

1 835

0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19

17 051

21 695

Summa		
63 550
35 867
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

11
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98 345

69 499

Kassaflödesanalys
		
2018.01.01
2017.01.01
tkr		
-2018.12.31	-2017.12.31
Den löpande verksamheten		
Resultat före finansiella poster		

14 970

19 542

Avskrivningar 		

2 119

1 327

Övriga ej kassapåverkande poster		

-3

- 151

17 086

20 718

Summa
Erhållen ränta		

108

42

Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader		

- 16

- 119

Betald inkomstskatt		

410

-1 380

Summa 		

502

-1 457

Ökning (-)/(+) minskning varulager		

- 2 129

1649

Ökning (-)/(+) minskning kortfristiga fordringar		

- 26 291

- 18 673

Ökning (-)/(+) minskning övriga kortfristiga rörelseskulder		

32 518

5 115

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

21 686

7 352

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		

- 1 872

- 233

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		

- 814

- 1 119

Kassaflöde från inversteringsverksamheten		

- 2 686

- 1 352

Finansieringsverksamheten
Lämnade (-) / mottagna (+) koncernbidrag		

- 19 000

- 6 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

- 19 000

- 6 000

ÅRETS KASSAFLÖDE		

0

0

Likvida medel vid årets början		

0

0

Likvida medel vid årets slut		
0
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0

Redovisnings
principer
Allmänna redovisningsprinciper

Tillgångar och skulder

Årsredovisningen har upprättats enligt
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Broby Spår AB upprättar ej koncern
redovisning enligt undantagsregeln i
ÅRL 7:2. Moderbolag i koncernen är Eric
Andersson Gruppen AB, org.nr 5562873967, med säte i Huddinge, som upprättar
koncernredovisning. I samband med
övergången har lättnadsregeln (frivilliga
undantag från kravet på retroaktiv til�lämpning) nyttjats gällande uppgifterna i
flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen.

Fordringar har värderats till det lägsta av
anskaffningsvärde och det belopp varmed
de beräknas bli reglerade. Kundfordringar
redovisas till det belopp som förväntas
bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra kundfordringar. Erforderliga reserveringar har gjorts i de fall
verkligt värde varit lägre än nominellt
värde. Skulder och avsättningar värderas
till de belopp varmed de beräknas bli
reglerade.

Koncernbidrag

Fordringar och skulder i utländsk valuta
har omräknats till balansdagens kurs.
Kursvinster och kursförluster på rörelsens
fordringar och skulder tillförs rörelse
resultatet.

Erhållna och lämnade koncernbidrag
redovisas som bokslutsdisposition i
resultaträkningen.

Pågående arbeten
För entreprenadprojekt tillämpas
successiv vinstavräkning. Detta innebär att den inkomst som är hänförlig till
projektet redovisas som intäkt baserad
på färdigställandegraden per balans
dagen. F
 örutsättningarna för att successiv
vinstavräkning ska kunna tillämpas är att
intäkter, kostnader och färdigställandegrad kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Färdigställandegraden har beräknats
genom en bedömning av utfört arbete i
relation till uppskattat totalt arbete.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av
dess anskaffningsvärde och dess netto
försäljningsvärde på balansdagen. Med
nettoförsäljningsvärde avses varornas
beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader.

BYGGNADER OCH MARK

Fordringar och skulder
i utländsk valuta

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med acku
mulerade planenliga avskrivningar
baserad på en bedömning av tillgångens
ekonomiska livslängd. Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Följande procentsatser tillämpas vid
planenlig avskrivning:
MASKINER OCH INVENTARIER

Entreprenadmaskiner och
tyngre fordon

10,0 %

Service- och personbilar

20,0 %

Övriga maskiner
och inventarier

17,0 –
33,0 %

13

B R O BY S PÅ R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 8

Stomme (betong, stål eller trä)

1,7 – 3,3 %

VVS och övriga installationer

5,0 %

Markanläggningar

5,0 %

Skillnaden mellan planenliga och bok
föringsmässiga avskrivningar redovisas
som bokslutsdisposition.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal,
såväl finansiella som operationella, som
operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden.

Garantiåtaganden
Avsättningar för framtida garanti
åtaganden redovisas när bolaget har en
legal eller informell förpliktelse till följd av
inträffade händelser där det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera åtagandet än att så inte sker, och
att beloppet har kunnat beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för
framtida rörelseförluster.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt
indirekt metod. Det redovisade kassa
flödet 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.

Andelar i dotterbolag

avser framtida räkenskapsår till följd
av tidigare händelser. Redovisning sker
enligt balansräkningsmetoden. Enligt
denna redovisas uppskjutna skatte
skulder och uppskjutna skattefordringar
på temporära skillnader som uppstår
mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder
samt för övriga skattemässiga avdrag
eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna
skatteskulder endast om de kan betalas
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt
beräknas utifrån beslutad skattesats på
balansdagen. Effekter av f örändringar
ig
 ällande skattesatser resultatförs den
period förändringen lagstadgats. Upp
skjutna skattefordringa reduceras till den
del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna
realiseras inom en överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran redovisas som
finansiell anläggningstillgång och upp
skjuten s katteskuld som avsättning.

När företaget, direkt eller indirekt, innehar
mer än 50% av rösterna, eller på annat
sätt har ett bestämmande inflytande, i ett
annat företag, klassificeras detta företag
som ett dotterbolag. Andelar i dotter
bolag redovisas till anskaffningsvärde med
avdrag för eventuella nedskrivningar.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och
uppskjuten skatt. Skatter redovisas i
resultaträkningen, utom då underliggande
transaktion redovisas direkt mot eget
kapital varvid tillhörande skatteeffekt
redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för
innevarande räkenskapsår samt den del
av t idigare räkenskapsårs inkomstskatt
som ännu inte redovisats. Aktuell skatt
beräknas utifrån per den skattesats som
gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som

Nyckeltalsdefinitioner
NET TOOMSÄT TNING

RÖRELSEMARG INAL (%)

SOLIDITET

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade
kostnader, sidointäkter samt
intäktskorrigeringar.

Rörelseresultat i procent av
nettoomsättningen.

Justerat eget kapital (eget kapital och
obeskattade reserver med avdrag
för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

AVK ASTNING PÅ EGET K APITAL (%)
RESULTAT EF TER FINANSIELL A POSTER

Resultat efter finansiella intäkter
och kostnader, men före
bokslutsdispositioner och skatter.

Resultat efter finansiella poster i procent
av genomsnittligt justerat eget kapital.
BAL ANSOMSLUTNING

Företagets samlade tillgångar.
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ANTAL ANSTÄLLDA

Medelantal anställda under
räkenskapsåret.

Noter
15

B R O BY S PÅ R Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 8

Not 1 Anställda och personalkostnader
2018

2017

2

1

Medelantal anställda
Kvinnor
Män

30

19

Summa

32

20

Styrelse och VD

1

1

Övriga ledande befattningshavare

0

0

Summa

1

1

Fördelning ledande befattningshavare på balansdagen
Kvinnor

Män
Styrelse och VD

3

3

Övriga ledande befattningshavare

0

0

Summa

3

3

2 258

1 323

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD
Övriga anställda

9 040

18 336

Summa

11 298

19 659

Pensionskostnader
Styrelse och VD

344

289

Övriga anställda

2 454

1 292

Summa

2 798

1 581

Styrelse och VD

793

451

Övriga anställda

4 058

1 292

Summa

4 851

1 743

18 947

22 983

Sociala kostnader

Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Not 2 Intäkter och kostnader mellan koncernföretag
2018
Intäkter
Kostnader

2017

137

462

75 273

2 507

0,1 %

0,2 %

35,6 %

1,0 %

Av totala intäkter och kostnader i %
Intäkter
Kostnader
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Not 3 Leasingavtal
2018

2017

1 850

436

632

2

Leasingkostnader
Årets leasingkostnader uppgår till 975 tkr.
Framtida leasingkostnader, för icke uppsägningbara avtal förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 1–5 år
Mer än 5 år
Summa

0

0

2 482

438

2018

2017

91

91

Not 4 Arvode till revisorerna
Revision
Övriga tjänster
Summa

0

0

91

91

2018

2017

71

42

Not 5 Finansiella intäkter
Ränteintäkter till koncernföretag
Övriga ränteintäkter
Summa

37

0

108

42

Not 6 Finansiella kostnader
2018

2017

Övriga räntekostnader

- 16

- 119

Summa

- 16

- 119

2018

2017

Not 7 Bokslutsdispositioner
Förändring av överavskrivningar

24

283

Lämnade koncernbidrag

- 13 400

- 19 000

Summa

- 13 376

- 18 717

17
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Not 8 Skatt på årets resultat
2018

2017

670

261

-5

-7

665

254

1 686

748

Skatt enligt gällande skattesats

- 371

- 165

Ej avdragsgilla kostnader

- 299

- 96

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa
Avstämning av effektiv skatt

%

Redovisat resultat före skatt

22,0%

Summa

39,7%

- 670

34,8%

- 261

Not 9 Byggnader, mark och markanläggningar
2018.12.31

2017.12.31

Ingående anskaffningsvärden

1 530

1 530

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 530

1 530

Ingående avskrivningar

- 689

- 626

- 62

- 63

- 751

- 689

779

841

Byggnader

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden

240

240

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

240

240

Ingående avskrivningar

- 13

-1

Årets avskrivningar

- 12

- 12

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 25

- 13

Utgående redovisat värde

215

227

Mark
Ingående anskaffningsvärden

419

419

Utgående redovisat värde

419

419

1 413

1 487

- 74

- 75

Totalt utgående redovisat värde
Avskrivningar fördelat per funktion
Produktion
Administration och försäljning
Summa

18
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0

0

- 74

- 75

Not 10 Maskiner och inventarier
2018.12.31

2017.12.31

12 712

12 582

384

233

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar

- 412

- 103

1 488

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 172

12 712

Ingående avskrivningar

- 8 204

- 7 055

412

103

Inkråmsförvärv

Försäljningar/utrangeringar
Inkråmsförvärv

- 815

0

Årets avskrivningar

- 1 230

- 1 252

Utgående ackumulerade avskrivningar

- 9 837

- 8 204

4 335

4 508

1 230

1 252

0

0

- 1 230

- 1 252

2018.12.31

2017.12.31

1 000

0

Utgående redovisat värde
Avskrivningar fördelat per funktion
Produktion
Administration och försäljning
Summa

Not 11 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Summa

500

1 000

1 500

1 000

Specifikation av aktier i dotterbolag
Bolag
Inframontage AB

Org nr
556903-2880

Säte

Eget
kapital

Årets
resultat

Antal
aktier

Andel av
kapitalet

Örebro

1 570

1 375

100

100%

Not 12 Upparbetad, ej fakturerad intäkt
2018.12.31

2017.12.31

Upparbetad intäkt

248 065

139 463

A conto fakturerat belopp

- 232 714

- 131 509

15 351

7 954

Summa
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018.12.31

2017.12.31

Förutbetalda hyror

171

103

Förutbetalda försäkringspremier

131

95

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

14 714

22 466

Summa

15 016

22 664

Not 14 Koncernkonto
Bolaget är anslutet till koncernmoderns koncernkonto. Bolaget har likvida medel på ett underkonto i
koncernkontostrukturen. Saldot på underkontot redovisas som en fordran/skuld på toppkontoinne
havaren på raden fordringar/skulder till koncernföretag.

Not 15 Antal aktier och kvotvärde
Antal

Kvotvärde

A-aktier

1 000

100

Summa

1 000

Aktieslag

Not 16 Disposition av vinst eller förlust
2018.12.31
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor)

30 144 155

Balanserad vinst

1 021 207

Årets resultat

31 165 362

Disponibla vinstmedel

31 165 362

Balanseras i ny räkning

31 165 362

Not 17 Avsättningar
2018.12.31

2017.12.31

208

70

Pensioner och liknande förpliktelser
Ingående balans avsättning pensioner
Årets avsättningar

130

138

Summa

338

208

Ingående balans garantiavsättningar

926

1 076

Årets avsättningar

464

250

Årets återföringar

- 467

- 400

923

926

1 261

1 134

Garantiavsättningar

Summa
Summa avsättningar
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Not 18 Fakturerad, ej upparbetad intäkt
2018.12.31
A conto fakturerat belopp

2017.12.31

535

28 968

Upparbetad intäkt

1 300

- 27 027

Summa

1 835

1 941

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018.12.31

2017.12.31

Upplupna personalkostnader

9 451

11 745

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

7 600

9 950

Summa

17 051

21 695

2018.12.31

2017.12.31

Motförpliktelse för garantier

13 476

20 171

Summa

13 476

20 171

Not 20 Eventualförpliktelser

Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut finns att rapportera.
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Årsredovisningens
undertecknande
Huddinge den 23 maj 2019

Rolf Falkenberg
Styrelsens ordförande

Anna Wränghede
Styrelseledamot

Stefan Wränghede
Styrelseledamot

Tony Persson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 3 juni 2019
ERNST & YOUNG AB

ULF STR AUSS
AUK TORISER AD RE VISOR
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Broby Spår AB, org.nr 556601-3479

Rapport om
årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Broby
Spår AB för räkenskapsåret 2018.
Enligt vår u
 ppfattning har årsredovisningen upp
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Broby
Spår ABs fi
 nansiella ställning per den 31 december 2018
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi t illstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i a
 vsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Broby
Spår AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
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 felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets 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 b
 olaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
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om att årsredovisningen som helhet inte innehåller
några v
 äsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i m
 askopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
Skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets
interna kontroll som har betydelse för vår revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
Utvärderar vi lämpligheten i de redovisnings
principer som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
Drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
och verkställande direktören använder antagandet om
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfak-
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tor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra 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.

är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen
och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. 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.

Utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Revisorns ansvar

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

Rapport om andra
krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Broby Spår AB för räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Broby Spår AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets 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
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Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget, eller
På något annat sätt handlat i strid med aktiebolags
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till disposi
tioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 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 vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela r evisionen.
Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi
tioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi 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. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag
för vårt uttalande om styrelsens förslag till d
 ispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
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STOCKHOLM DEN 3 JUNI 2019
ERNST & YOUNG AB

ULF STR AUSS
AUK TORISER AD RE VISOR

