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VD
HAR
ORDET

Hamnsamverkan
vinnande koncept
2
017 var ett framgångsrikt år för Smålands
hamnar AB där driften av Västerviks hamn
ytterligare har stärkt bolagets position. Det är
mycket positivt att Smålandshamnar har övertagit
Västerviks hamn eftersom den har potential på samt
liga marknader och passar bra in i strategin att driva
fler hamnar under samma organisation. Ambitionen
är att öka hamnsamverkan ännu mer framöver. Nya
möjligheter utvärderas kontinuerligt för att ytterligare
stärka b
 olagets konkurrenskraft på marknaden.
OMSÄTTNINGEN FÖR HELÅRET 2017 visar på en fortsatt

stabil utveckling och ökade med 18 procent jämfört
med tidigare verksamhetsår. Godsomsättningen har
ökat med nära 30 procent jämfört med 2016 och är ett
resultat av hamnsamverkan mellan Oskarshamn
och Västervik. Med en fortsatt stark konjunktur
konstateras glädjande att den totala verksamheten
levererade ett starkt resultat och fortsatt lönsamhet
för fjärde året i rad.

anläggningar som har en anpassad maskinpark och
professionella medarbetare. Eftersom det är medarbe
tarna som gör Smålandshamnar framgångsrikt är det
viktigt att ansvar tas för arbetsmiljön som skall vara
trygg och säker med ständig strävan efter förbättring.
Smålandshamnar skall dessutom vara en attraktiv
arbetsgivare i alla dess delar. Bolaget har under 2017
genomfört ett omfattade arbete där certifieringarna för
miljö 9001 och kvalitet 14001 har kompletterats med
arbetsmiljö enligt OHSAS 18001. Det innefattar hela
verksamheten, som bedrivs i både Oskarshamn och
Västervik.
SAMTIDIGT SOM SMÅLANDSHAMNARS verksamhet har

SMÅLANDSHAMNAR SKALL VARA ett stabilt och pålitligt

utvecklats på ett positivt sätt finns nya utmaningar
framåt. Verksamheten fortsätter därför arbetet med att
stärka sin position och anpassa samt utveckla befint
liga processer. Allt för att säkerställa att kompetensen
svarar mot kundernas framtida behov. Sammantaget
är vi nöjda med utvecklingen under 2017 och ser med
tillförsikt fram emot fortsatt god utveckling även
under 2018.

företag, både för kunder och medarbetare. Bolaget skall
ge våra kunder och ägare mervärden i form av ett högt
resursutnyttjande, ändamålsenliga hamn och terminal

ANDERS JONSSON, VD
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SMÅLANDS
HAMNAR
I SIFFROR

65
ANSTÄLLDA

796

Fartygsanlöp,
varav 521
i färjetrafiken
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ÖKAD OMSÄTTNING
JÄMFÖRT MED 2016

1139 500
Godston hanterades i terminalerna i Oskarshamn och Västervik

480 683

Passagerare reste via terminalerna

10,4
Snittet på senaste fyra
års avkastning på
eget kapital i procent

516 000 m²

MARKAREAL

64,6
procent uppgick
soliditeten till

18%

2

bogserbåtar,
Herbert och Oscar,
opererar i tre
olika hamnar

2 750

antalet kajmeter
som förvaltades
i hamnarna

61
antalet maskiner i
maskinparken varav
tre linkranar och tre
vikarmskranar
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Flera fördelar med
sammanslagningen
En fusion med mersmak. Sammanslagningen av hamnverksamheterna i
Oskarshamn och Västervik i det gemensamma bolaget Smålandshamnar AB
innebär en rad fördelar.

S

edan oktober 2016 driver kommunerna i Oskars
hamn (81 procent), Västervik (15 procent) och
Hultsfred (4 procent) det gemensamma bolaget
Smålandshamnar AB.
ETT SAMARBETE SOM både ökar konkurrens

kraften och sänker kostnaderna samtidigt
som bolagets kunder erbjuds en bred
palett av hamn, terminal och gods
hanteringstjänster i de båda hamnarna.
En liknande infrastruktur i Oskarshamn
och Västervik med snarlika väg och järn
vägstransporter medför också att k
 underna
kan välja den hamn som för tillfället läm
par sig bäst ur ett geografiskt och logistiskt
perspektiv.

VÄSTERVIK

utökats ytterligare. Dessutom har det tillkommit flera
nya kunder och godsslag under 2017. Till de nya och
utökade godsslagen hör bland annat djurfoder och sten.
Samarbetet kring persontrafiken till och från Visby
har också visat sig vara lyckosam för båda
hamnarna och har förutom persontrafiken
HULTSFRED
från Västervik även medfört en stor ökning
av godstrafiken från Oskarshamn till
Gotland.

OSKARSHAMN

DEN ERFARNA OCH kompetenta
 ersonalen inom Smålandshamnar AB
p
bemannar gemensamt de båda hamnarna
efter aktuellt behov. I dagsläget är det
65 medarbetare i Smålandshamnar AB.

MED DEN LYCKADE sammanslagningen av hamnverk
OSKARSHAMN ÄR SEDAN tidigare en av Sveriges största

hamnar för hantering av sågade trävaror. Genom
sammanslagningen med Västervik har antalet godsslag

samheterna i Oskarshamn och Västervik i bagaget är
visionen för Smålandshamnar AB att söka ytterligare
framtida samarbeten.

Prioriterad certifiering inom arbetsmiljö
Högst på dagordningen. Certifieringen enligt
OHSAS 18001 visar att arbetsmiljön har främsta prioritet hos Smålandshamnar AB.

I

december 2017 fick Smålandshamnar AB den efter
längtade arbetsmiljöcertifieringen OHSAS 18001,
som omfattar hela verksamheten i både Oskarshamn
och Västervik.

mot större kunder med höga krav på arbetsmiljöfrågor.
Inom hamnverksamhet är arbetsmiljöcertifiering än så
länge relativt ovanligt.
HELA VERKSAMHETEN INOM Smålandshamnar AB är

sedan tidigare certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet)
och ISO 14001 (miljö).

ARBETET HAR PÅGÅTT under drygt ett år då hela organi

sationen har granskats samtidigt som rutinerna kring
arbetsmiljöfrågor har analyserats och uppdaterats. För
Smålandshamnar AB innebär det en tydligare struktur
kring arbetsmiljörutinerna och att detta arbete följs
upp systematiskt med både utbildningar och före
byggande åtgärder.
GENOM CERTIFIERINGEN ENLIGT OHSAS 18001 har

Smålandshamnar AB även stärkt sin konkurrenskraft
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Vinnande färjetrafik

Dubbel färjetrafik med enbart vinnare. Samarbetet med färjerederiet i både
Oskarshamn och Västervik har varit lyckosam för alla inblandade parter.

F

arhågorna var både många och stora inför den
dubblerade Gotlandstrafiken, men visade sig
komma på skam. Trots att sommaren 2017 inte
bjöd på någon vädermässig succé var samarbetet
mellan Smålandshamnar AB och det nya rederiet
som trafikerade sträckan desto mer lyckosamt.
FÖRUTOM DE ÖKADE valmöjligheterna, som persontrafi

ken från de båda hamnarna innebar för passagerarna,
var nysatsning i Västervik en stor framgång som även
gav rejält uppsving för godstrafiken från Oskarshamn.
Under premiärsommaren reste ungefär 60 000
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 assagerare med färjan från Västervik. I Oskarshamn
p
var antalet passagerare marginellt färre jämfört med
föregående år.
GODSTRAFIKEN FRÅN OSKARSHAMN till Visby ökade

markant under 2016 och 2017. Något som visar att
det ökande totala antalet resenärer även medför ökat
behov av godstrafik och där Oskarshamns hamn ligger
geografiskt bra till.
UNDER SOMMAREN 2018 kommer samma rederi trafikera

Västervik med fler avgångar än under sommaren 2017.

Resultaträkning
20170101
20171231

20160101
20161231

77 186 831

65 582 056

447 159

467 778

77 633 990

66 049 834

1,2

-27 764 540

-23 417 309

3

-38 298 789

-33 140 113

-6 817 642

-7 673 246

Not
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
(samt återföring därav)
av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

-9 590

0

-72 890 561

-64 230 668

4 743 429

1 819 166

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

4

-30 015

9 014

Räntekostnader och liknande resultatposter

5

-963 331

-1 047 344

-993 346

-1 038 330

3 750 083

780 836

3 914 633

5 165 039

7 664 716

5 945 875

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
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Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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-1 786 523

-1 331 697

5 878 193

4 614 178
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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Smålandshamnar AB bedriver hamnoperativ
verksamhet såsom lossning och lastning av fartyg,
bogsering, maskinuthyrning, transporter och terminal
verksamhet. Här ingår allt från traditionell lagerhante
ring till att utforma logistiska lösningar. Oskarshamns
kommun är ägare till de fasta hamnanläggningarna
i Oskarshamn och Västerviks kommun äger de fasta
anläggningarna i Västervik för vilket bolaget b
 etalar
nyttjanderättsavgift. Bolaget äger maskiner och
utrustning som krävs för verksamheten. Bolaget är
kvalitets och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2008 och
ISO 14001:2004.
Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
Omsättningen för 2017 ökade med 18 % jämfört med
föregående år och rörelseresultatet efter finansiella
poster är 3 750 tkr. En återföring från obeskattade
reserver på 3 915 tkr är gjord på grund av skatte
mässiga regler. Efter skatt blev årets resultat 5 878 tkr.
Godsomsättningen totalt har ökat med 29 % jämfört
med 2016. Hanteringen av sågade trävaror har ökat
med 9 % vilket främst beror på att godsflödet till Nord
afrika har normaliserats något efter längre tid av oro
ligheter. Godsvolymerna för färjetrafiken har ökat även
under 2017 om än marginellt. Största p
 rocentuella

ökningen står bulkgodset för där bland annat skrot,
grus och olja ingår. Fartygsanlöpen ökade med 45 %
från 111 till 161 stycken. Ett nytt rederi trafikerade
linjen Västervik Visby under perioden juni till augusti,
och med 50 anlöp transporterades 57 000 passagerare.
Under året har Västerviks Logistik och Industri AB
fusionerats in i bolaget. Årets volymökningar beror till
stor del av fusioneringen och övertagandet av driften av
Lucernahamnen i Västervik.
Förväntad framtida utveckling
samt risker och osäkerhetsfaktorer
Arbetet med att skapa samarbete med fler närliggande
hamnar fortgår. För att kunna möta den ökade konkur
rensen från andra aktörer på marknaden så har en
strategisk rekrytering gjorts som kommer att stärka upp
organisationen inför framtidens utmaningar. Renove
ringen av kajerna vid färjeterminalen i Oskarshamn
som har pågått sedan 2016 beräknas vara klar under
februari 2018. Ett rederi har a
 viserat att de har för
avsikt att bedriva färjetrafik mellan Västervik och
Visby även under sommaren 2018.
Väsentlig ickefinansiell information
Arbetet med att certifiera företaget för arbetsmiljö
enligt OHSAS 18001 är klart och certifieringen kom
mer att registreras under första kvartalet 2018. Även

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande
stående medel

Balanserat resultat
Årets resultat

23 102 309
5 878 193
28 980 502

disponeras så att
till aktieägare utdelas (1 krona per aktie)
i ny räkning överföres

17 920
28 962 582
28 980 502
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verksamheten i Västervik är nu införlivad i företagets
certifieringar för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
I början av 2017 påbörjades en översyn av de arbets
sätt och systemstöd som finns i verksamheten. En
extern konsult hjälper till med arbetet att effektivisera
organisationens olika delar, vilket kommer löpa även
under 2018.
Miljöpåverkan
Smålandshamnar AB bedriver tillståndspliktig verk
samhet i både Oskarshamn och Västervik enligt miljö
balken. Tillståndsplikten avser den fartygsoperativa
verksamheten inom hamnens verksamhetsområde.
Verksamhetens miljöpåverkan orsakas främst av
risken för utsläpp av olja till vatten och marginell
förorening till luft. Miljörelaterade investeringar har
påbörjats för att leva upp till de nya villkoren och
kommer att slutföras under 2018.
Miljösaneringsprojekt
Hamnsaneringsprojektet i Oskarshamn har påbörjats
och är det mest prioriterade miljöprojektet i Kalmar
län. Det är Sveriges största miljösaneringsprojekt i
modern tid och projektet beräknas vara slutfört senast
2019. Med de miljöinsatser som dessa investeringar
innebär kommer hamnverksamheten för bolaget att
säkras på lång sikt.

Ägarförhållanden						
Oskarshamns kommun äger 81 % av aktierna i Smålandshamnar AB och Västerviks kommun äger 15 %, de resterande 4 % ägs av Hultsfreds kommun. Bolaget
ska enligt ägardirektiv drivas affärsmässigt, effektivt och på kommersiella grunder.
Flerårsöversikt*
Nettoomsättning (tkr)

2017

2016

2015

2014

77 187

65 582

74 278

72 757

Resultat efter finansiella poster (tkr)

3 750

781

8 938

3 342

Rörelsemarginal (%)

6,2%

2,8%

13,6%

6,2%

Avkastning på eget kapital (%)

7,9%

1,7%

21,2%

11,0%

Balansomslutning (tkr)

76 172

86 838

99 053

90 906

Soliditet (%)

64,6%

53,2%

46,1%

42,6%

65

61

62

68

Antal anställda
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Balansräkning
Not

20170101
20171231

20160101
20161231

8

31 610 371

31 849 162

31 610 371

31 849 162

0

5 486 940

9

2 500

2 500

Uppskjuten skattefordran

10

147 348

143 264

Andra långfristiga fordringar

11

669 764

651 201

819 612

6 283 905

32 429 983

38 133 067

776 688

476 709

776 688

476 709

10 287 096

17 940 712

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar

12

19 730 102

22 996 301

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

13

3 026 058

715 765

33 043 256

41 652 778

Kortfristiga placeringar

7 437 540

6 575 010

Kassa och bank

2 484 466

0

Summa omsättningstillgångar

43 741 950

48 704 497

SUMMA TILLGÅNGAR

76 171 933

86 837 564
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Balansräkning

fortsättning
20170101
20171231

20160101
20161231

1 792 000

1 792 000

360 000

360 000

2 152 000

2 152 000

23 102 309

18 506 051

5 878 193

4 614 178

28 980 502

23 120 229

31 132 502

25 272 229

14

23 136 839

26 814 973

15

669 764

651 201

669 764

651 201

Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

0

0

0

0

0

19 000 000

Leverantörsskulder

8 134 074

5 561 685

Aktuell skatteskuld

1 696 928

958 859

Övriga skulder

4 629 573

3 143 336

6 772 253

5 435 281

21 232 828

34 099 161

76 171 933

86 837 564

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16
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Kassaflödesanalys
20170101
20171231

20160101
20161231

4 743 429

1 819 166

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Avskrivningar och nedskrivningar

6 817 642

7 673 246

Rearesultat vid försäljning av inventarier

-65 410

-455 000

Förändring avsättning

18 563

18 356

11 514 224

9 055 768

-30 015

9 014

-963 331

-1 047 344

Betald inkomstskatt

-1 052 538

-1 369 806

Kassaflöde från den löpande verksamheten

9 468 340

6 647 632

-299 979

44 673

8 445 557

-8 734 684

-862 530

-900 000

4 455 126

3 368 924

21 206 514

426 545

-2 760 000

-4 441 868

75 000

455 000

0

-5 486 940

-2 685 000

9 473 808

-19 000 000

-15 000 000

-18 563

-18 356

Erhållen ränta
Erlagd ränta

före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av rörelsefordringar
Ökning av kortfristiga placeringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av andelar i dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Amortering av skulder
Förändring av långfristiga fordringar
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel, inkl centralkonto vid årets slut
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-17 920

-17 920

-19 036 483

-15 036 276

-514 969

-24 083 539

22 336 663

46 420 202

0

0

21 821 694

22 336 663

Rapport över eget kapital
Aktie Uppskrivningskapital
fond
Ingående
balans
20170101

Reservfond

Balanserat
resultat

Årets resultat

Totalt

1 792 000

0

360 000

18 506 051

4 614 178

25 272 229

Omföring
resultat
föregående år

0

0

0

4 614 178

-4 614 178

0

Lämnad
utdelning

0

0

0

-17 920

0

-17 920

Årets resultat

0

0

0

0

5 878 193

5 878 193

1 792 000

0

360 000

23 102 309

5 878 193

31 132 502

Utgående
balans
20171231

Redovisningsprinciper med mera
Allmänna redovisningsprinciper		
Årsredovisningen har upprättats enligt å
 rsredovisningslagen
(1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern
redovisning (K3):
Intäktsredovisning				
Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget
fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget
får ersättning i likvida medel d
 irekt vid leveransen. Avdrag
görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas
normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och
risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts
från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta, royalty
eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att
företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är för
knippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas
på ett tillförlitligt sätt.					
Finansiella instrument 				
Finansiella instrument värderas
utifrån anskaffningsvärdet. 				
Redovisning av leasingavtal			
Företaget redovisar samtliga leasingavtal som 
operationella leasingavtal, de redovisas som en
kostnad linjärt över leasingperioden.			
Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmåns
bestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det
inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver
dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmåns
bestämda och beräknas enligt Tryggandelagen och redovisas
i enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1 (K3).
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad
under den period de a
 nställda utför de tjänster som ligger
till grund för f örpliktelsen. Företaget har förmånsbestämda
pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet
på de av företaget ägda k
 apitalförsäkringar. Kapitalförsäk
ringarna redovisas som finansiell anläggningstillgång. I
enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 redovisas
pensionsförpliktelsen som en avsättning till samma värde som
kapitalförsäkringens redovisade värde.			
		

Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och even
tuella nedskrivningar.Materiella anläggningstillgångar har
delats upp på betydande komponenter när komponenterna har
väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp
utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat
restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över
den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivnings
tider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar. Inventarier,
verktyg och installationer 3–15 år.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffnings
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med
nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försälj
ningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda
värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i varu
lagret har beaktats.
				
Omräkning av poster i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelse
fordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet
medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar
och skulder redovisas som finansiella poster.
Fordringar, skulder och avsättningar		
Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar
till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp
varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar
och långfristiga skulder värderas efter det första värderings
tillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder och
avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde
om inget annat anges ovan.
Viktiga uppskattningar och bedömningar
Bedömningen av nyttjandeperioder för materiella anlägg
ningstillgångar fastställs minst årligen då anläggningstill
gångarna utgör en betydande del av bolagets balansomslut
ning. Erfarenhet av och kunskap om tillgångens beskaffenhet
bestämmer tillämpad nyttjandeperiod. Omprövning av
nyttjandeperioden sker löpande och påverkar resultatet
enbart framåtriktat.
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Noter
Not 1 Arvode till revisorer
2017

2016

110 000

100 000

69 400

0

Ernst & Young
Revisionsuppdraget
Annan revisionsverksamhet
Övriga tjänster

0

111 940

179 400

211 940

2017

2016

364 059

499 989

250 791

262 871

77 057

292 389

Not 2 Operationella leasingavtal

Kostnadsförda leasingavgifter
avseende operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter
avseende ej
uppsägningsbara operationella
leasingavtal:
Ska betalas inom 1 år
Ska betalas senare än 1 år men inom 5 år
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Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor

2017

2016

61

57

4

4

65

61

2017

2016

1 316 021

1 139 458

25 465 890

22 251 184

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

26 781 911 23 390 642
En av styrelseledamöterna har fakturerat sitt arvode.
Pensions och övriga sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse
och verkställande direktör

700 707

364 924

Pensionskostnader för övriga anställda

1 646 658

1 602 742

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal

8 796 739

7 479 147

11 144 104

9 446 813

20171231

20161231

Andel kvinnor i styrelsen

33%

33%

Andel män i styrelsen

67%

67%

100%

100%

Könsfördelning bland
ledande befattningshavare

Andel män bland övriga ledande
befattningshavare
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Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat försäljning av värdepapper
Utdelningar
Ränteintäkter
Kursdifferenser
Nedskrivning av kortfristiga placeringar

2017

2016

-22 575

0

2 925

2 806

0

5 370

1 335

838

-11 700

0

-30 015

9 014

2017

2016

962 847

1 046 952

484

392

963 331

1 047 344

2017

2016

3 914 633

5 165 039

3 914 633

5 165 039

2017

2016

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader
Kursdifferenser

Not 6 Bokslutsdispositioner

Skillnad mellan bokförd avskrivning och
avskrivning enligt plan

Not 7 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt

1 786 169

1 335 735

Skatt tidigare års taxering

4 438

0

Uppskjuten skatt

-4 084

-4 038

1 786 523

1 331 697

23,3%

22,4%

7 664 716

5 945 875

1 686 238

1 308 093

99 931

28 824

0

-1 182

1 786 169

1 335 735

Summa redovisad skatt
Genomsnittlig effektiv skattesats
Avstämning av effektiv skattesats
Redovisat resultat före skatt
Skatt på redovisat resultat enligt
gällande skattesats (22 %):
Skatteeffekt av:
Övriga ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad skatt
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
20171231

20161231

149 141 526

146 448 636

Årets anskaffningar

2 760 004

4 441 868

Anskaffningsvärden från förvärvade enheter

9 604 150

0

Ingående anskaffningsvärden

Försäljningar/utrangeringar

-794 000

-1 748 978

160 711 680

149 141 526

-117 292 364

-111 368 096

794 000

1 748 978

Årets avskrivningar

-6 784 196

-7 673 246

Avskrivningar från förvärvade enheter

-5 818 749

0

-129 101 309

-117 292 364

31 610 371

31 849 162

20171231

20161231

Ingående anskaffningsvärden

2 500

2 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 500

2 500

Utgående redovisat värde

2 500

2 500

20171231

20161231

143 264

139 226

4 084

4 038

0

0

147 348

143 264

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 9 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Not 10 Uppskjuten skattefordran

Ingående saldo
Tillkommande skattefordringar
Återförda skattefordringar
Se även not 7 Skatt på årets resultat.
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Not 11 Andra långfristiga fordringar
20171231

20161231

Ingående anskaffningsvärden

651 201

632 845

Förändring kapitalförsäkringar

18 563

18 356

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

669 764

651 201

Utgående redovisat värde

669 764

651 201

20171231

20161231

19 337 228

22 336 663

392 874

659 638

19 730 102

22 996 301

20171231

20161231

901 622

0

Not 12 Övriga fordringar

Oskarshamns kommuns centralkonto (kredit 15 000 tkr)
Övriga fordringar

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga förutbetalda kostnader

972 587

0

1 151 849

715 765

3 026 058

715 765

20171231

20161231

23 136 839

26 814 973

23 136 839

26 814 973

20171231

20161231

651 201

632 845

Not 14 Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar

Not 15 Avsättningar
Pensioner och liknande förpliktelser
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
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18 563

18 356

669 764

651 201
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
20171231

20161231

497 234

538 240

Upplupna semesterlöner

2 716 024

2 332 317

Upplupna sociala avgifter

1 179 956

1 042 942

Upplupna räntekostnader

0

44 233

1 535 728

721 935

Upplupna löner

Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda hyresintäkter

843 311

755 613

6 772 253

5 435 280

20171231

20161231

669 764

651 201

669 764

651 201

Not 17 Ställda säkerheter
Säkerheter ställda för annat:
Kapitalförsäkring

Not 18 Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser föreligger.
Not 19 Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
Balanserat resultat
Årets resultat

23 102 309
5 878 193
28 980 502

disponeras så att
till aktieägare utdelas (1 krona per aktie)
i ny räkning överföres

17 920
28 962 582
28 980 502

Not 20 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver
som reducerats med uppskjuten skatt.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av
genomsnittligt justerat eget kapital
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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Not 21 Uppgift om fusioner
Följande koncernföretag har fusionerats med Smålandshamnar AB under verksamhetsåret 2017.
Företagets namn

Org. nr

Västerviks Logistik och Industri AB

5565980454

Fusionsdatum är 20170504. Tillgångar och skulder har intagits i det övertagande företaget till sina
koncernmässiga värden. Ingen verksamhet har skett i det fusionerade bolaget under 2017. Totala
nettotillgångar som tillförts det övertagande bolaget i samband med fusionen är 5 486 939 kr.

Sammandragen balansräkning före fusionen i det fusionerade bolaget
presenteras nedan.
Västervik Logistik och Industri AB
Anläggningstillgångar

1 877 042

Bundet eget kapital

1 200 000

Kortfristiga fordringar

2 835 470

Fritt eget kapital

2 335 544

Obeskattade
reserver

236 499

Kortfristiga skulder

940 469

Summa
eget kapital
Summa tillgångar
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4 712 512

och skulder

4 712 512

Namnteckningar
Oskarshamn den 21 februari 2018

Lars Karlsson

Mats Hugosson

Gunilla C Johansson

Olof Lidén

Evy Jonsson

Caroline Johansson (A)

Lars Gjörloff

Mattias Nyström (A)

Anders Jonsson
vd
Min revisionsberättelse har lämnats den 20180221

Annica Ericson
Auktoriserad revisor

Granskningsrapport
VI, AV FULLMÄKTIGE i Oskarshamns och Västerviks

Oskarshamn den 21 februari 2018

kommuner utsedda lekmannarevisorer, har granskat
Smålandshamnar ABs verksamhet under räkenskaps
året 20170101 20171231.

fastställda ägardirektiv för bolaget. Granskningen
har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
prövning.

STYRELSE OCH VD svarar för att verksamheten bedrivs

DET ÄR VÅR bedömning att bolaget under 2017 har

i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv
och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksam
heten. Lekmannarevisorernas ansvar är att granska
verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten
bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Vår granskning har utförts i enlighet med aktie
bolagslagen, kommunallagen, kommunens revisions
reglemente, god sed i kommunal verksamhet samt

 ppfyllt sitt uppdrag och arbetat i enlighet med
u
gällande ägardirektiv.
VI BEDÖMER SAMMANTAGET att bolagets verksamhet

har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att
bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Johnny Maurits
Oskarshamns kommun

BrittLouise ÅbergKällmark
Västerviks kommun
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Revisionsberättelse
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Smålandshamnar AB för räkenskapsåret 2017.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upp
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
Smålandshamnar ABs finansiella ställning per den
31 december 2017 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. För
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar. Jag tillstyrker därför att bolagsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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 Smålandshamnar 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 felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredo
visningen ansvarar styrelsen och verkställande direktö
ren 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 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 att årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions
berättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
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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 pro
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsent
liga felaktigheter i årsredovisningen, 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 oegent
ligheter 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 i de redovisnings
principer som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovis
ningen och tillhörande upplysningar.
• Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrel
sen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäker
hetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål
landen som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slut
satsen 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 ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
• Utvärderar jag 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. Jag måste infor
mera 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.
Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden. Utöver min revision av årsredovisningen
har jag även utfört en revision av styrelsens och verk
ställande direktörens förvaltning för Smålandshamnar
AB för räkenskapsåret 2017 samt av förslaget till dis
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Jag
tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrel
sens ledamöter och verkställande direktören ansvars
frihet 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 förhål
lande till Smålandshamnar AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav. Jag anser att de revisions
bevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamåls
enliga 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, om
fattning 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 bola
gets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medels
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verk
ställande direktören ska sköta den löpande förvalt
ningen 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 inhäm
ta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verk
ställande 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 aktiebo
lagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo
sitioner 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.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revi
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl
dighet 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 om
döme och har en professionellt skeptisk inställning un
der 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 utgångs
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag foku
serar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild bety
delse för bolagets situation. Jag går 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 styrelsens motive
rade yttrande samt ett urval av underlagen för detta
för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Oskarshamn 2018-02-21

Annica Ericson
Auktoriserad revisor
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