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Foto framsida: Vägfärjan Neptunus på Gullmarsleden.
Fartyget levererades sommaren 2017.
Foto: Kasper Dudzik.
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Rederichefen har ordet

Samhället står inför utmaningen att minska energianvändning och
klimatpåverkan. Den svenska transportsektorn står för en tredjedel

Rederichef Erik Froste tillträdde 15 november 2017.
Han efterträdde Anders Werner. Foto: Truls Persson

av utsläppen av växthusgaser i vårt land. Klimatpåverkan kommer
från fordon och farkoster men även från materialframställning och
maskiner.
Trafikverket ska bidra till att samhällets
långsiktiga klimatmål uppnås. Klimatlagen från 1 januari 2018 kräver att
Sverige ska att nå klimatneutralitet 2045.
Det finns milstolpar på vägen mot målet:
år 2030 ska vi ha uppnått 70 procents
minskning av klimatpåverkan.
Trafikverket tillsammans med
Färjerederiet har formulerat klimatkrav
på färjetrafiken. Det ger rederiet ett
starkt stöd för att öka takten för påbörjade åtgärder för att leva upp till den nya
klimatlagen. Teknikskiftet har startat, nu
krävs ekonomiskt utrymme för att gå
vidare. Samhällsekonomiska beräkningar visar att kostnaderna uppvägs av den
beräknade nyttan.
För rederiets del krävs att vi kan ta
fram realistiska handlingsplaner och att
vi har förmåga att göra jobbet. En viktig
fråga är om frigående färjor kan konverteras till elektrifierad lindrift. Vi behöver även ställa krav på elektricitetens
kvalitet. HVO, syntetiskt framställd
fossilfri diesel behöver vi också mer av.
Det finns dock en del osäkerhet: dels är
kostnaden fortfarande det dubbla jämfört
med konventionell miljödiesel och dels
kan tillgången skifta. Även metanoldrift
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studeras som ett möjligt alternativ, som
dock ställer höga krav på utformning av
motorer och kylning.
Batteridrift är ett nödvändigt framtidsscenario, som redan idag nyttjas i
vägfärjetrafik i våra grannländer.
Färjerederiets första frigående hybridfärja levereras 2019. Fortfarande återstår
många frågor att lösa, exempelvis laddning av fartygets batterier, som måste
kunna genomföras snabbt och smidigt
för att inte störa trafiken.
När det gäller miljöteknik finns ett
djupt kunnande inom rederiet, men vi
har också stor nytta av erfarenheter från
våra nordiska kolleger.
Ytterligare en tydlig samhällstrend
vägleder Färjerederiet i utvecklingen av
trafik, navigation och trafikinformation,
nämligen digitaliseringen. Färjerederiet
har arbetat med digitalisering i olika
former långt innan begreppet uppfanns,
men detta kommer att skyndas på de
närmsta åren.
Ett stort bemötandeprojekt har påbörjats inom Färjerederiet under 2017,
detta fick en extra skjuts framåt av
#metoo-debatten som startade under
hösten. Ett professionellt bemötande av

kollegor och passagerare ska vara högt
prioriterat för Färjerederiets anställda.
För att säkerställa detta kommer flera
projekt inom bemötandeprojektet fortgå
under hela 2018.
Färjerederiet vill fortsätta att bli bättre på den sociala miljön och relationen
till våra resande. Vi är glada att 2017 års
utfall av Nöjd kund-index gav oss det
högsta betyget någonsin, men en kedja är
inte starkare än sin svagaste länk. Alla
resande ska känna sig positivt bemötta
och välkomna ombord på vägfärjan.
Som nytillträdd rederichef vill jag
rikta ett särskilt omnämnande till min
företrädare, Anders Werner, som under
sexton år drivit och utvecklat rederiets
verksamhet på ett berömvärt sätt.
Tack Anders för alla insatser.

Vaxholm i mars 2018
ERIK FROSTE
Rederichef

Färjerederiets
distrikt

Det här är Färjerederiet
Vision
Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Värderingar
Pålitliga – Engagerade – Modiga – Affärsmässiga

Norrbotten

Röduppleden
Bohedenleden
Avanleden

Färjerederiets strategiska mål

Nöjd kund
Lönsamhet
Resultat
Förhållningssätt

Motiverad
medarbetare

Norrlandskusten
Hållbar
miljö

Jämtland

Holmöleden
Hemsöleden

Härke slip

Håkanstaleden
Isöleden
Ammeröleden

Norra Roslagen
Blidöleden
Furusundsleden

Gräsöleden
Ljusteröleden
Rederikontor, Ecoshippingutbildning

Mälaren
Norra Bohuslän

Hamburgsundsleden
Gullmarsleden
Bohus–Malmönleden

Orust

Väst

Högsäterleden
Sund–Jarenleden
Kornhallsleden

Södra Bohuslän

Ängöleden
Nordöleden
Malöleden
Björköleden
Lyrleden
Svanesundsleden
Hönö

Hönöleden

Adelsöleden
Arnöleden
Stegeborgsleden

Södra Roslagen

Vaxholmsleden, Oxdjupsleden
Tynningöleden

Stockholm

Mellansverige
Vinöleden
Skenäsleden

Vättern
Fridhems
Visingsöleden
varv
Huskvarna
docka

Uppland

Kastelletleden, Ekeröleden

Norra Östersjön

Skanssundsleden, Fårösundsleden

Syd

Aspöleden
Ivöleden
Bolmsöleden

Fakta om Färjerederiet 2017
41 färjeleder
70 fartyg
Underhållsvarv
Utbildningscentrum för ecoshipping
1 miljon anlöp
13 miljoner fordonstransporter inkl godstransporter

22 miljoner personresor varav 1,4 miljoner
gående och kollektivtrafikresande
9 av 10 har positivt helhetsintryck
Drygt 790 medarbetare
Nettoomsättning 805,9 Mkr
Resultat efter finansiella poster 38,7 Mkr
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Färjeverksamheten 2017
Miljöåret, så skulle man kunna
kalla 2017 i Färjerederiet. Året
går till historien som ett av de
mer intensiva när det gäller miljöplaner, strategier, ecoshipping,
rutiner och elektrifiering av linfärjeleder. Ur ett resenärsperspektiv har trafiken huvudsakligen fungerat bra, på sina
håll ovanligt bra. Men vi har

I samband med dopet av vägfärjan Neptunus gjordes en första tur från Fridhems varv och till Gullmarsleden i
Gullmarsfjorden, där kollegerna Saturnus och Gullbritt hälsade nykomlingen välkommen.
Foto och montage: Truls Persson.

Nöjdhet

också drabbats av störningar
och med kännbara begränsningar

Holmöleden

när det gäller att sätta in extra

100

tonnage. Såväl ur miljösynpunkt

80

som utifrån efterfrågan på färje-

60

trafik, är det nödvändigt att

40

bygga nya färjor.
händelserikt, med skiften i ledning och en ny operativ organisation. Tio chefer har tillsatts. Ett
antal nya avtal har ingåtts, varav
det mest omfattande är trafikavtalet med Trafikverket som
från och med trafikåret 2017
bygger på funktionella krav.
De nya avtalen, upphandlingsprocesserna och förberedningen av Trafikverkets
kommande inriktningsbeslut för klimatomställning av vägfärjetrafiken har
sammantaget ökat kontaktytorna mellan
Trafikverket som uppdragsgivare och
Färjerederiet som operatör. Samarbetet
är till godo för båda parter. Relationen
mellan Trafikverket och rederiet bygger
på att parterna kan hålla isär de olika
rollerna. Trafikverket är rederiets ägare,
men också dess kund – och dess leverantör. Färjerederiet följer Trafikverkets
policies men drivs i bolagsliknande form
med en internstyrelse som högsta beslutande organ. Konstruktionen är nödvändig för att rederiupplägget ska
fungera smidigt.
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Inom rederiet har året varit

Alla leder
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Holmöledens positiva utveckling. Sedan 2013 har resenärernas nöjdhet med tjänsten som helhet mer än fördubblats.
Figur: Markör, 2017.

Nöjda kunder
Färjerederiet har klarat trafikåret och
uppfyllt våra avtal trots påfrestningar.
Driftstörningar har förekommit, bland
annat på Ljusteröleden och Ammeröleden. På Visingsöleden uppstod fel på
Braheborgs bogvisir och dess hydraulik
vilket medförde flera stillestånd. Trots
dessa avbrott har kundnöjdheten nått en
ny hög nivå. Årets Nöjd kund-index visade, att 93 procent av resenärerna har en
positiv helhetsbild och de lägsta nivåerna
har stigit. Ett kvalitetsområde som har
stärkt sin ställning är rederiets
informationsutgivning. Webbplatsen
www.trafikverket.se/farjerederiet
hade förra året en miljon besök, en tioprocentig ökning jämfört med året innan.
Nöjdheten med webbplatsens utformning och innehåll har ökat åtta procent
under de senaste fem åren.
Många ljuspunkter har bidragit till
ett sammantaget gott trafikresultat.
Sommarens kapacitetsförstärkning på
Fårösundsleden undanröjde köerna helt

och hållet. I samband med terrordådet i
Stockholm i april, ställde vägfärjorna
upp på ett föredömligt sätt och kunde bidra till att hålla en genomfart öppen när
all annan kollektivtrafik stod stilla.

Motiverade medarbetare
Vårt förhållningssätt går som en röd
tråd genom hela verksamheten och under 2017 har Färjerederiet startat ett bemötandeprojekt med syfte att rensa bort
alla former av diskriminering och verka
för inkluderande arbetssätt. Detta var
temat på rederidagarna som i år samlade
403 medarbetare – och det fortsätter
med riktade utbildningsinsatser även
under kommande år.
Organisatoriskt har fler större förändringar ägt rum 2017 jämfört med
året innan. Distriktstrukturen ändrades
och Pool Öst upphörde. Ett nytt distrikt
infördes, Uppland. Tre nya distriktschefer och en trafikchef har anställts.
Även Fridhems varv har genomgått
stora förändringar. Varvets ansvars-
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område omfattar nu även dockan i
Huskvarna och Härke slip i Jämtland –
en ny kontors- och arbetslokal har uppförts. Varvets dagliga verksamhet drivs
av ledningsgruppen där tre nya chefer
tagit plats.
Årets mest märkbara vaktskifte
ägde rum i Färjerederiets högsta ledning.
Anders Werner, rederichef sedan sexton
år tillbaka lämnade över stafettpinnen
till Erik Froste, som kom till oss från
Thor Shipping & Transport. Tjänsten
som rederichef tillsätts av ägaren
Trafikverket, där generaldirektören är
representerad av ordförande i internstyrelsen. I och med 2016 års räkenskapsår lämnade Bo Vikström ordförandeklubban vidare till Trafikverkets
överdirektör Bo Netz.

Lönsamhet och resultat
Att lägga pussel med färjor och att undsätta vid behov, blir allt svårare. Ökad
kapacitet behövs och vi välkomnar varje
ny vägfärja. I år kom Neptunus, byggd i
Estland, och när hon togs i trafik på
Gullmarsleden kunde systerfartyget
Saturnus, som levererades 2013, frigöras
för tjänst på Svanesundsleden. Neptunus
och Saturnus är rederiets största fartyg.
Ett antal underhålls-, utbytes- och ombyggnationsprojekt har genomförts under
året. Tjugotvå vägfärjor har genomgått
service- och underhåll, enligt rederiets
fastställda underhållsplan. Tre motorbyten och fem propellerbyten har genomförts, passagerarutrymmen och styrhytter har renoverats. Under året påbörjades en omfattande ombyggnation
där en ny styrhytt med modern design
byggs på färjan Castella, till vardags i
trafik på Vaxholmsleden. På landsidan
pågår större renoveringsarbeten på
Nordöleden och Hönöleden, de väntas
färdigställas under 2018. En nybyggd
färjevaktstuga vid Högsäterleden kunde
tas i bruk. Bomradio installerades på nio
leder. Visingsöledens reservlägen reparerades och piren i Gränna kapades och anpassades. En ny vägplan har beställts för
Blidöledens räkning, målsättningen är
att bedöma möjligheterna för övergång
till lindrift på leden.
I början av 2017 kunde ett nytt
trafikavtal undertecknas med
Trafikverket. Det är till sin form annorlunda än tidigare och bygger på funktionella krav: Likvärdiga färjeleder ska ha
likvärdig tillgänglighet. Andra viktiga
avtal under året är vårt första ramavtal
för smörjmedel och för löpande
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Motiverade medarbetare under rederidagarna. Med stöd av en särskilt framtagen dialogkarta fördes diskussioner
kring vårt förhållningssätt och våra värdeord. Foto: Kasper Dudzik.

Avtackad chef: Många farväl och stort tack riktades
till Anders Werner i samband med att han lämnade
rederiet och övergår till en tjänst som senior rådgivare
sjöfart i Trafikverket. Foto: Mattias Wallin.

Froste möter Färjerederiet: Den 15 november tillträdde
Erik Froste som ny rederichef och i samband med rederidagarna på Djurönäset hade han tillfälle att träffa en
stor del av medarbetarna. Foto: Kasper Dudzik.
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Krånglande hydraulik. Trots många avbrott i trafikeringen för Braheborg på Visingsöleden, så har leden starkt stöd av resenärerna. Foto: Kasper Dudzik.

underhåll, som stödjer den underhållsstrategi som rederiet etablerat.
Rederiets arbetssätt är processorienterat och ledningssystemet FLS
som publicerades 2016, har fortsatt utvecklats, framförallt med processbeskrivningar. Vi är förberedda för nya
regler kring egenkontroll som införs från
2018 av Transportstyrelsen.

Miljö
Insatserna har varit många och uppmärksammade. Framförallt kan vi göra
kraftfulla miljöåtgärder när det handlar
om färjornas framdrift. Rederiet har
också deltagit i flera forskningsprojekt
under året bland annat Summeth, en teoretisk studie för ombyggnation av färjan
Jupiter för drift med Biometanol och
Green Pilot som innebär en konkret ombyggnation av en lotsbåt för biometanoldrift.
Kornhalls-, Stegeborgs- och Ängöleden har övergått till eldrift via kabel.
Biobränsle har införts, med start på
Hönöleden. Möjlighet till införande av
biogas som bränsle på Hönöleden har
studerats.
Under sommaren 2017 byggdes färjan
Svanhild om med nya motorer och SCR
katalysatorer. Har nu varit i drift sedan
hösten 2017, minskar utsläppen av kväveoxider med ca 85-90 procent.
Ett stort genombrott är beställningen
av Färjererderiets första frigående färja
med hybriddrift. Även från beställar-

I september var Färjerederiet värd för det återkommande nordiska färjedriftmötet, som i år hölls i Vaxholm. Vid
mötet enades mötet i ett gemensamt uttalande att verka för tre strategiska mål: - Optimal bemanning och utbildning med fokus på säkerhet och service. - Minskat fossilberoende genom miljöteknisk utveckling.- Samverkan kring
relevanta forskningsprojekt. Foto: Ingrid Jarnryd
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Avsnittsrubrik här
En underrubrik på det här viset

sidan har engagemanget för hållbarhet
ökat genom Trafikverkets projekt
Klimatneutral färjedrift. Årets nordiska
färjedriftmöte enades i ett särskilt uttalande behovet av utbyte och samarbete
för fortsatt utveckling av hållbar maritim
miljöteknik.
Färjerederiets kemikalieanvändning
regleras genom systemet Chemsoft, där
alla godkända produkter finns listade.
Detta har inneburit att vi har kunnat
styra mot att enbart nyttja godkända
produkter och även, att minska användningen av kemikalier i verksamheten.
Rederiets utbildningscentrum för
ecodriving har väckt intresse även utanför rederiets och rikets gränser. Under
året har simulatorerna haft besök av såväl ett antal skärgårdsrederier, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och vår
finska motsvarighet Finferries som
också genomfört flera egna kurser på
plats i Vaxholm. Simulatorerna har uppgraderats med nya fartygstyper och nya
marina miljöer och används idag även för
fortbildningskurser bland annat i navigering och säker manövrering. Under året
har en informationsfilm och en webbplats för rederiets utbildningscentrum
presenterats på webbplatsen
www.trafikverket.se/farjerederiet.

Nu finns vår film om Ecoshipping att se på Youtube. På bilden en skärmbild som visar ett klipp från simulatorn.

Utbildning, träning och information om bemötande ska öka kvalitén i vår tjänst. Foto: Kasper Dudzik.
Utbildning, träning och information om bemötande ska öka kvalitén i vår tjänst. Foto: Kasper Dudzik.

Kanada inspirerade: Ett nytt framdriftssystem med en enkel vajer som viras runt två vinschar har installerats på
Bohus-Malmönleden. Foto: Kasper Dudzik.
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Eldrift på
tre linfärjeleder
En underrubrik på det här viset

Kornhallsleden går mellan Kornhall och Gunnesby i Nordre
älv. Färjeledens längd är 200 meter och överfartstiden är två
minuter. Eldrift infördes i januari 2017. Foto: Kasper Dudzik.

Ängöleden går mellan Fruvik och Ängön i Bohusläns skärgård.
Färjeledens längd är 140 meter och överfartstiden är tre minuter. I augusti 2017 infördes eldrift. Foto: Truls Persson.

Stegeborgsleden går mellan Slottsholmen och Norrkrog i Slätbaken vid Stegeborg. Färjeledens längd är 250
meter och överfartstiden är tre minuter. I juni 2017 övergick leden till eldrift. Foto: Kasper Dudzik.

Eldrift på tre linfärjeleder infördes 2017
Systemet har utvecklats av Färjerederiet och efter årets inkopplingar drivs sex linfärjeleder med elektricitet
genom vajer. Klimatneutralitet, minskat buller och förbättrad arbetsmiljö är direkta effekter.
Fyra av de eldrivna lederna finns på västkusten: Hamburgsundsleden, Malöleden,
Kornhallsleden och Ängöleden. Försöksverksamheten med linfärjedrift mellan
Vaxholm och Vaxholms kastell har
samma teknik – och Stegeborgsleden i
Östergötland är östkustens första linfärja
som nu går året runt med eldrift.
Först ut var Hamburgsundsleden där
tekniken infördes redan 2012, sedan följde installationer på Malöleden och
Kastelletleden. I januari 2017 konver-

terades Kornhallsleden, Sveriges mest
trafikerade linfärjeled, till lindrift med
el. Lindrift med el har visat sig vara
mycket tillförlitlig och stabil, men färjan
har en dieselgenerator som kan användas om landströmmen skulle försvinna,
eller till exempel vid åska eller om isförhållandena skulle bli väldigt svåra.

Så fungerar tekniken

Linfärjan får sin elektricitet från elnätet i land. Energin kommer till färjan

Dieselgenerarator
Frekvensomformare

Frekvensomformare
Elektrisk fördelningstavla

Landström

via en elkabel som matas in och ut genom
ett hjul som är monterat på sidan av fartyget. Hjulet matar ut kabeln vid avgång
och rullar in den vid returresan
Elektriciteten går till två elektriska
motorer som i sin tur driver två vinschar
som drar färjan fram och åter via stållinor/vajrar. Den motor som inte drar,
släpper ut vajern efter färjan.
Två frekvensomformare kan reglera
färjans hastighet genom att variera elmotorernas varvtal.
En skiljetransformator ser bland
annat till så att den elektriska nätspänningen i land är skild från nätet
ombord för att undvika jordströmmar.
Den elektriska kraften fördelas till
färjans olika delar via en elektrisk fördelningstavla.

Hjul
Färdriktning

Elkabel
Vajer

Skiljetransformator

Vajer
Elektriska motorer

Positivt med tekniken:
+ Möjliggör fossilfri drift
+ Nästan ljudlös drift.
+ Bidrar till samhällets mål med minskat
fossilberoende inom transportområdet.

Lindrift med elektricitet – så funkar det! Illustration: Annica Gustafsson.

+ Förbättrad arbetsmiljö ombord.
Rent, tyst och säkert.
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Färjetrafiken
Trafikstatistik
Färjeleder, statliga

2017

2016

2015

2014

2013

38

38

38

39

39

3

3

2

2

2

Färjeleder, ej statliga

70

69

69

69

66

Transporterade fordon,
tusental

12 940

13 073

12 712

12 387

12 099

Antal Personbilsekvivalenter
(PBE), tusental1

15 905

15 440

15 053

14 693

14 614

1 427

2 072

1 950

1 900

1 884

Fartyg

Passagerare utan fordon,
tusental2

Antalsuppgifterna avser både statliga och ej statliga färjeleder. Antalet beräknas med utgångspunkt i sk
personbilsekvivalent (PBE).
1) Fordon <6m = 1 PBE, 6-15m = 2,5 PBE, 15-24m=4,5 PBE, Dispensfordon = 9 PBE samt from 2011
Bussar=9 PBE
2) På vissa av västkustens leder har vi automatisk trafikräkning som inte registrerar fotgängare.

Nöjd kundindex
Nöjdhet per
kvalitetsområde

2017

2016

2015

2014

2013

Tillförlitlighet

94%

93%

93%

92%

93%

Turlistan

91%

91%

89%

89%

88%

Säkerhet

90%

90%

91%

89%

90%

Personal

87%

86%

85%

83%

82%

Komfort

77%

77%

76%

73%

69%

Tillgänglighet

77%

76%

76%

75%

74%

Information

76%

75%

73%

67%

68%

Färjeläget

74%

74%

74%

72%

69%

Informationsstöd och miljö

73%

72%

71%

69%

66%

TOTALINDEX

82%

82%

81%

79%

78%

HELHETSINTRYCK

93%

93%

92%

91%

89%

Förvaltningsberättelse

Fem år i sammandrag
Resultaträkning, Kkr

2017

2016

2015

2014

2013

Nettoomsättning

805 916

762 309

742 752

703 451

677 088

Rörelseresultat

39 706

45 100

33 559

61 290

44 911

Resultat efter finansiella poster

38 714

42 825

28 591

54 675

37 227

Årets resultat

30 197

33 403

22 301

42 646

29 037

Anläggningstillgångar

1 027 232

955 208

979 454

961 223

854 291

Omsättningstillgångar

121 506

142 671

126 110

104 541

68 960

Eget kapital

415 140

384 943

351 539

329 238

286 592

Lån hos central finansfunktion

504 000

484 000

524 000

524 000

429 000

Balansräkning, Kkr

Kortfristiga skulder

229 598

228 936

230 025

212 526

207 659

Balansomslutning

1 148 738

1 097 879

1 105 564

1 065 764

923 251

FINANSIELL
STÄLLNING
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En underrubrik på det här viset

Verksamheten 2017

Färjeverksamheten, som bedrivs på totalt
41 färjeleder, har under det gångna året
fungerat väl och med en hög tillgänglighet. En ny färja har levererats, vägfärjan
Neptunus, som byggts vid varv på Ösel,
Estland. Neptunus sattes i trafik i mitten
av september och trafikerar Gullmarsleden i Norra Bohuslän.
Rederiet har bibehållit sina goda NKI
resultat (nöjd kundindex). Resenärens
helhetsintryck av färjeresan visar att
9 resenärer av 10 är nöjda eller mycket
nöjda med upplevelsen.
Säkerheten såväl ombord som i rutiner och system har stärkts. Riskanalyser
görs kontinuerligt och säkerhetsarbetet
är centralt i alla nivåer inom rederiet.
Nya trafikavtal har ingåtts under året,
med Trafikverket från den 1 januari 2017
avseende trafiken på de allmänna färjelederna och med Ekerö kommun från den
1 juli 2017 avseende trafiken på Ekeröleden. Båda avtalen löper i fem år.
Under juli månad utlöste rederiet en
option om ytterligare ett färjebygge i
Estland. Färjan som är ett systerfartyg till
Neptunus kommer att utrustas med en
hybridlösning som möjliggör batteridrift.
Rederiets teknik- och miljöavdelning
har deltagit i ett trafikverksövergripande

projekt i syfte att kartlägga förutsättningarna för en fossilfri fartygsflotta år 2045.
Under 2017 har rederiets processbaserade ledningssystem, FLS, implementerats vidare. Rederiet utvecklar i egen regi
systemet för att effektivisera verksamheten men också för att etablera ett likartat
arbetssätt mellan färjelederna. FLS är
också en förutsättning för att möta
kraven inom ISO 9001, ISO 14001 och
OHSAS 18001. Rederiet är sedan tidigare
certifierat enligt dessa standarder.

färjorna på Hönöleden. Priset för HVOdiesel är betydligt dyrare än konventionell diesel. Särskild ersättning har erhållits för merkostnaden.
Rederiets underhållskostnad har stigit
då antalet varvsöversyner varit fler.
Rederiets största kostnad är personal.
Under 2017 fortsatte stora utbildningsinsatser i Eco shipping och navigationsutbildningar vid simulatorn på Vaxholms
kastell.

Årets omsättning och resultat

Rederiets räntebärande finansiering uppgår till 504 (484) Mkr vid utgången av
2017 (Diagram 4). Den genomsnittliga
räntan på nyupptagna lån har minskat
under året till följd av ett sänkt allmänt
ränteläge. Räntekostnaden uppgick till
1,0 (2,3) Mkr.

Likviditet och finansnetto

Nettoomsättningen 2017 uppgår till 805,9
(762,3) Mkr vilket motsvarar en omsättningsökning på 5,7%. (Diagram 1), av rederiets nettoomsättning utgörs 12 procent
av intäkter från externa uppdragsgivare,
Ekerö respektive Jönköpings kommun
samt Vaxholms stad (Diagram 2).
Resultatet efter finansiella poster 2017
uppgår till 38,7 (42,8) Mkr vilket är 4,1
Mkr lägre än föregående år (Diagram 1).
Literpriset för diesel har stigit under
året (Diagram 3). Rederiet noterar att förbrukningen har kunnat påverkas till följd
av bl.a. ecoshipping, en mindre ökning av
den totala förbrukningen har skett till
följd av en större transporterad trafikvolym och därmed fler antal turer. HVOdiesel har upphandlats och används nu av

Finansiella risker

Utestående lån har i sin helhet upplånats
i Trafikverkets internbank. Färjerederiet
använder ej andra finansiella instrument
såsom derivat eller terminer. Som en del
av Trafikverket är bedömningen att
Färjerederiet har en mycket låg exponering för kreditrisk, likviditetsrisk samt
kassaflödesrisk. Prisrisker hanteras genom avtalade indexregleringar av priserna
för färjedriften.

DIAGRAM 2

DIAGRAM 1

Fördelning uppdrag, miljoner kronor

Omsättning och resultat, miljoner kronor

Uppdrag åt Trafikverket
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Miljoner liter
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Finansiering och finansiell
ställning

övriga verksamhetsspecifika måltal följs
upp systematiskt.

Soliditeten uppgick vid utgången av 2017
till 36,1 (35,1) %. Det egna kapitalet uppgick till 415,1 (384,9) Mkr, bestående av
bundet kapital om 40 (40) Mkr, balanserat resultat på 344,9 (311,5) Mkr och årets
resultat på 30,2 (33,4) Mkr (Diagram 5).

Anläggningstillgångar

Under 2017 investerades 137,4 (39,1) Mkr i
anläggningstillgångar (Diagram 6). Det
bokförda värdet av anläggningstillgångar
uppgår till 1 027,2 (955,2) Mkr (Diagram 7).

Nyckeltal personal

Kostnaden för löner och ersättningar, inklusive traktamenten och bilersättningar,
var 290,0 (281,5) Mkr. Lönebikostnader
uppgick till 146,8 (139,1) Mkr. I kostnaden
ingår 1,3 (1,4) mkr till rederichef och
externa representanter i internstyrelsen.
Antal tillsvidareanställda uppgick vid
årets slut till 498 (464) varav 61 (53)
kvinnor och 437 (411) män (Diagram 8).

Trafikverket Färjerederiet

Färjerederiet är en resultatenhet inom
Trafikverket vilket innebär att rederiet
arbetar under bolagsliknande former
med krav på lönsamhet. Finansiella
nyckeltal upprättas årligen. Dessa och

Internstyrelse

Internstyrelsen har under året haft fyra
protokollförda sammanträden.

Förslag till disposition av
resultat, enligt balansräkning

Framtidsbedömning

I syfte att stärka Färjerederiets kapitalbas för framtida investeringsprogram är
det Internstyrelsens uppfattning att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret 2017. Soliditeten kommer fortsatt att
ligga på nivån drygt 30 %. Med en god
självfinansieringsgrad kan Färjerederiets
behov av upplåning begränsas.
Internstyrelsen och rederichefen
föreslår att

En viktig utmaning för Färjerederiet är
att nå målet om en fossilfri flotta till år
2045. I Trafikverksrapporten ”Inriktning
för klimatomställning av Trafikverkets
färjedrift”, som arbetats fram tillsammans med rederiet, görs noggranna analyser av alternativa bränslen och framdrivningstekniker. De finansiella konsekvenserna finns också beskrivna i rapporten. Rederiet ska nu, med början i januari
2018, ta fram en detaljerad plan över hur
delmålen fram till år 2045 ska uppfyllas.
Nya färjor ska projekteras, befintliga
konverteras och anpassningar ske av
färjelägena. I dagsläget pekar mycket
mot en omställning mot batteridrift.
Ledningssystemet, FLS, kommer fortsatt att utvecklas så att verksamheten
kan styras och följas upp i väl definierade
processer och därmed nå en högre effektivitet.
Det snabbt förändrade omvärldsläget
ställer krav på ett skärpt säkerhetsarbete.
Särskilda resurser har tillskapats för

DIAGRAM 5

Balanserad vinst, kronor
Årets vinst, efter skatt, kronor
Summa

344 943 487
30 196 756
375 140 243

disponeras så att 375 140 243 kr balanseras i ny räkning.

DIAGRAM 6

Finansiell ställning, miljoner kronor
Eget kapital

förbättra säkerheten kring den fysiska
miljön, särskilda system och krishanteringen. Säkerheten kommer att vara ett
prioriterat arbete i rederiet.

Investeringar i anläggningstillgångar, miljoner kronor
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DIAGRAM 7

Fördelning antal anställda män och kvinnor

Bokfört värde anläggningstillgångar, miljoner kronor
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Noter
Nyckeltal

Resultaträkning
Kkr

Not

2017

2016

1

805 916

762 309

2, 10

-767 011

-717 916

38 905

44 393

801

707

39 706

45 100

7

0

-999

-2 275

Resultat efter finansiella poster

38 714

42 825

Intern skatt 22%

-8 517

-9 422

Årets resultat

30 197

33 403

-65 419

-62 684

Nettoomsättning
Kostnad för drift
Bruttoresultat

Övriga rörelseintäkter (försäkringsersättning, försäljning anläggningstillgångar)
Rörelseresultat

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar som ingår i kostnaderna ovan:

Nyckeltal
Se definitioner nedan

2017

2016

805 916

762 309

38 714

42 825

Andel extern försäljning av total % *

12,3

12,2

Nettomarginal % (resultat före skatt)

4,8

5,6

Vinstmarginal % (resultat efter skatt)

3,7

4,4

Rörelsemarginal

4,9

5,9

Räntabilitet på eget kapital %

7,3

8,7

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital %

4,4

5,2

Andel räntebärande skulder %

43,9

44,1

Soliditet %

36,1

35,1

Antal anställda vid utgången av året

498

464

* Extern försäljning avser de externa intäkterna vid Fridhem varv samt Ekerö-, Kastellet- och Visingsölederna.
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Förvaltningsberättelse
Noter
Balansräkning

Balansräkning
Kkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Byggnader och fast egendom

3

217 867

232 706

Färjor, maskiner och inventarier

4

742 713

679 470

3, 4

66 653

43 033

1 027 232

955 208

4 038

3 624

72 431

62 216

1 658

1 625

3 074

2 231

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Pågående investeringar
Summa materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar, varulager m m
Verkstadslager
Fordringar
Kundfordringar

5

Övriga kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

6

Checkräkningssaldo, likvida medel

40 305

72 975

121 506

142 671

1 148 738

1 097 879

40 000

40 000

344 943

311 540

30 197

33 403

415 140

384 943

Lån hos centrala finansfunktionen

504 000

484 000

Summa långfristiga skulder

504 000

484 000

90 852

78 082

12 843

23 158

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

7

Bundet kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

8

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9

125 903

127 696

229 598

228 936

1 148 738

1 097 879

Ansvarsförbindelser
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Kassaflödesanalys
Noter

Kassaflödesanalys
Kkr

Not

2017

2016

39 706

45 100

65 419

62 684

0

0

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och utrangeringar
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Erlagd ränta + finansiella intäkter

-992

-2 275

8 897

-6 290

95 236

99 219

Ökning/minskning varulager

-414

-42

Ökning/minskning fordringar

-11 091

2 914

Ökning/minskning leverantörsskulder

12 770

-3 791

Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder

11 728

-430

84 773

97 870

137 443

-39 095

0

658

137 443

-38 437

Upptagande av lån

20 000

-40 000

Utbetald utdelning

0

0

20 000

-40 000

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

11

Finansieringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

18

Ökning/minskning av likvida medel

32 670

19 433

Likvida medel vid årets början

72 975

53 542

Likvida medel vid årets slut (checkräkningssaldo + likvida medel)

40 305

72 975
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Noter
Redovisningsprinciper

Definitioner

Redovisningsprinciper

Räntabilitet på eget kapital

Färjerederiets årsrapport är upprättad enligt de principer och förordningar som gäller för statliga myndigheter samt, i allt väsentligt, även
enligt årsredovisningslagen.

Årets resultat efter skatt, i förhållande till eget kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital

Resultat efter finansnetto plus räntekostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Värderingsprinciper

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet, om ej
annat anges.

Fordringar

Balansomslutning, minskad med icke räntebärande skulder.

Fordringar har tagits upp, till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Reservering för osäkra fordringar har gjorts efter individuell prövning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat, i förhållande till nettoomsättning.

Verkstadslager

Nettomarginal

Resultat efter finansnetto, i förhållande till nettoomsättning.

Verkstadslager värderas på balansdagen enligt lägsta värdets princip.
Vid värderingstillfället har erforderliga inkuransavdrag gjorts.

Vinstmarginal

Anläggningstillgångar

Resultat efter skatt, i förhållande till nettoomsättning.

Andel räntebärande skulder

Andel av summa eget kapital och skulder

Soliditet

Eget kapital, i förhållande till balansomslutningen på balansdagen.

Avskrivningstider
År
Maskiner och inventarier

3-10

Båtar

10-15

Färjor (nybyggda 30 år)

20-30

Utbytesenheter färjor

10

Byggnader

20-25

Markanläggningar

10-20

Immateriella tillgångar

5

Färjor och reinvesteringar i färjor över 1 Mkr eller minst 10% av anskaffningsvärdet definieras som anläggningstillgång.
Övriga tillgångar, vars anskaffningsvärde överstiger 22 Kkr samt vars
ekonomiska livslängd är tre år eller längre, definieras som anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde, efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Avskrivningar enligt plan, beräknas linjärt på tillgångarnas anskaffningsvärde.
Avskrivningstider fastställs efter bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.

Pensionsförpliktelser

Statens åtagande för de anställdas pensioner tas i sin helhet upp av
Statens Pensionsverk (SPV).

Intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden i
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas netto efter
moms och rabatter.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- eller banktillgodohavanden.
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Noter
Noter

Noter
Not 1 Nettoomsättning per resultatområde
Kkr
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt
Trafikverket
Uppdrag åt utomstående1
Summa nettoomsättning

2017

%

706 859
99 057
805 916

88
12
100

Not 4 Färjor, maskiner och inventarier
2016

%

669 413 88
92 896 12
762 309 100

Not 2 Driftskostnader per resultatområde
Kkr
Ej konkurrensutsatta uppdrag åt
Trafikverket
Uppdrag åt utomstående2
Summa kostnader
- Varav revisionsarvoden

2017
-669 078
-97 933
-767 011
-188

%

2016

%

87 -627 486 88
13 -90 430 12
100 -717 916 100
- 155

Not 3 Byggnader, mark och markanläggningar
Kkr
Ackumulerade anskaffningsvärden byggnader
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan

Utgående bokfört värde byggnader
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden
markanläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar

Försäljningar/utrangeringar
Utgående anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående bokfört värde markanläggningar
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden mark
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Utgående bokfört värde mark
Summa bokfört värde byggnader och fast egendom
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar

20

20171231 20161231
70 511
1 984
0
0
72 495

68 497
2 014
0
0
70 511

-43 179
-2 562
0
-45 741

-40 652
-2 527
0
-43 179

26 754
43 388

27 332
23 974

70 142

51 306

317 133
0
682
0
317 815

313 809
3 324
0
0
317 133

-113 027 -98 045
-14 943 -14 982
0
0
-127 970 -113 027
189 845
0

204 106
0

189 845

204 106

1 268
0
1 268
217 867
43 388

1 159
109
1 268
232 706
23 974

261 255 256 680

Kkr
Färjor, maskiner och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden färjor
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
färjor
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt
plan

20171231 20161231

Utgående bokfört värde färjor
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden, maskiner
och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt
plan

730 657 664 844
23 265
19 059

Utgående bokfört värde maskiner och
inventarier
Pågående investeringar
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar
Ackumulerade anskaffningsvärden
förbättringsutgifter på annan fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktivering från pågående investeringar
Årets externa anskaffningar
Försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt
plan
Utgående bokfört värde förbättringsutgifter på
annan fastighet
Summa bokfört värde maskiner och inventarier
Pågående investeringar, färjor
Utgående bokfört värde inkl pågående
investeringar

1 495 176 1 456 866
108 897

38 760

657
-687

0
-450

1 604 043 1 495 176
-830 332 -788 962
-43 741 -41 578
687
208
-873 386 -830 332

753 922

683 903

42 469
216
527
-95
43 117

35 678
4 496
3 401
-1 106
42 469

-27 843
-3 645
95

-24 938
-3 598
693

-31 393

-27 843

11 724
0

14 626
0

11 724

14 626

0
427
0
0
427
0
-95
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

-95

0

332
742 713
23 265

0
679 470
19 059

765 978

698 529

Förvaltningsberättelse
Finansiell redovisning
Noter
Noter
Årsrapportens
undertecknande

Not 10 Personal

Not 5 Kundfordringar
Kkr
Kundfordringar hos andra Trafikverksenheter
Kundfordringar hos övriga
Summa kundfordringar

20171231 20161231
61 377
11 054
72 431

53 847
8 369
62 216

Not 6 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader
Kkr
20171231 20161231
Försäkringsavgift Kammarkollegiet
737
1 512
Produkter i arbete i varvsverksamheten
410
61
Övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
1 927
658
Summa upplupna kostnader
3 074
2 231

Not 7 Eget kapital
Kkr
Ingående eget kapital
Årets resultat efter skatt
(intern skatt 22%)
Utdelning
Utgående eget kapital

20171231 20161231
384 943 351 539
30 197
0
415 140

33 404
0
384 943

Kkr
Antal tillsvidareanställda3
varav kvinnor
varav män
Antal i ledningsgrupp
varav kvinnor
varav män
Antal årsarbetskrafter
Antal i internstyrelsen
varav kvinnor
varav män
Lön och ersättning till rederichef och externa
styrelseledamöter
Lön till övriga anställda
Lönebikostnader enligt lag och avtal
Total sjukfrånvaro % av arbetstid
varav kvinnor, %
varav män, %
Sjukfrånvaro - 29 år, %
Sjukfrånvaro 30 - 49 år, %
Sjukfrånvaro 50 - år, %
Långtidssjukskrivningar (över 22 dagar) % av total
sjukfrånvaro

Not 8 Leverantörsskulder

Not 11 Årets investeringar

Kkr
20171231 20161231
Leverantörsskulder hos andra Trafikverksenheter
37 499
35 397
Leverantörsskulder hos övriga
53 353
42 685
Summa leverantörsskulder
90 852
78 082

Kkr
Fastigheter och övrig fast egendom
Färjor
Maskiner och inventarier
Förändring pågående investeringar
Justering förgävesavskrivning i pågående
investeringar
Summa investeringar
Anskaffningskostnad sålda objekt/nedskrivningar
Nettoinvesteringar exkl realisationsvinst

Not 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Kkr
Upplupna löner inkl sociala avgifter
Över-/mertid och semesterlön inkl sociala
avgifter
Avsättning för pensioner
Upplupna utgiftsräntor
Övriga upplupna kostnader
Övriga förutbetalda intäkter
Summa upplupna kostnader

20171231 20161231
13 798
12 280
42 637

2017
498
61
437
7
3
4

2016
464
53
411
6
2
4

515
8

519
8

1
7

1
7

1 255
1 400
289 964 280 121
146 805 139 134
4,7%
4%
11,1%
13,3%
3,9%
3%
2,9%
3,5%
4,8%
4,7%
4,8%
3,7%
68%

63%

2017
2 666
109 554
1 170
24 053

2016
5 447
38 760
7 897
-13 009

0

0

137 443
-782
136 661

39 095
-1 556
37 539

40 704

2 663

2 442

1 957
2 751
62 097
125 903

3 048
3 543
65 679
127 696

Fotnoter
1) I uppdrag till utomstående redovisas de externa intäkterna vid Fridhems varv samt Ekerö-,
Kastellet- och Visingsöleden.
2) För Fridhem varv har kostnaderna för den externa verksamheten räknats fram enligt schablon.
3) Färjerederiets tillsvidare-, visstids- och timanställda uppgår totalt till 789 (757) personer.

Årsrapportens undertecknande
Vaxholm den 14 februari 2018
Internstyrelsen är rådgivande i förhållande till internstyrelseordföranden, som har det fulla ansvaret för verksamheten. Internstyrelsens syfte är att verka för
planering, uppföljning och utveckling av verksamheten.

Bo Netz
Ordförande

Erik Froste
Rederichef

Peter Fyrby

Anna Hammargren

Mats Rosin

Håkan Wennerström

Erling Borg
Personalrepresentant
Saco-S Färjerederiet

Klas-Ove Kindlund
Personalrepresentant
ST

Per-Arne Utbult
Personalrepresentant
Seko
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Revisionsberättelse

Rapport från oberoende revisor
Till styrelsen i Trafikverket Färjerederiet
Årsrapporten ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 14-21.

Rapport om årsrapporten
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsrapporten för Trafikverket Färjerederiet för år 2017.

Enligt vår uppfattning ger årsrapporten en i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av Trafikverket Färjerederiets
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt Förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga
delar av årsredovisningslagen

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Trafikverket Färjerederiet 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.

Annan information än årsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av sidan 1-13 i årsrapporten.
Vårt uttalande avseende årsrapporten omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med vår revision av årsrapporten är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsrapporten. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsrapporten upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt Förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag, Förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt tillämpliga delar av årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsrapport som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsrapporten som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsrapporten.
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 årsrapporten, 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av resultatenhetens 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 redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.
•
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsrapporten, däribland upplysningarna, och om årsrapporten återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
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 betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat
Borlänge den 2018-03-14
KPMG AB

Torbjörn Sjöström
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Färjerederiets
internstyrelse
ledningsgrupp

Färjerederiets internstyrelse

Från vänster Håkan Wennerström, Mats
Rosin, Bo Netz (ordf), Erik Froste (rederichef), Erling Borg (Saco-S Färjerederiet),
Peter Fyrby, Anna Hammargren och
Per-Arne Utbult (Seko).
Foto: Truls Persson.

Ledningsgrupp

Från vänster Åsa Nordström, HR-chef,
Fredrik Almlöv, teknik- och miljöchef,
Anders Nordqvist, ekonomichef, Ingrid
Jarnryd, kommunikationschef, Margus
Pöldma, trafikchef, Susan Jonsson
Heidrich, rederisekreterare, Erik Froste,
rederichef, Ellen Norrgård, operativ chef
Foto: Kasper Dudzik.

Färjerederiets organisation utgår
från resenärerna
Färjeled A

Färjeled B

Distrikt

Färjeled C

Färjeled D

Distrikt

Färjeled E

Färjeled F

Distrikt

Operativ ledning
Teknik

Ekonomi
Internrevision

HR
Rederiledning
Kommunikation

Verksamhetssystem,
FLS
Miljö

IT
Styrelse
Fridhems varv

Nautisk utbildning
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Trafikverket Färjerederiet, Box 51, 185 21 Vaxholm.
Besöksadress: Norrhamnsgatan 3. Telefon: 0771-921 921.
www.trafikverket.se/farjerederiet
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Människors medvetande om behovet av skyddsåtgärder för att värna om djur och
natur har ökat. Dessa ladusvalor trivs ombord på vägfärjan. Foto: Truls Persson.

