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Transabgruppen
Transab bildades 1968 genom en sammanslagning av Lastbilscentralen i Jönköping, Jönköpings förenade åkerier och A-schakt.
Senare har Nässjö Åkeri, Eksjö Transportaktiebolag och Vetlanda LBC införlivats. I Transabgruppen ingår idag, förutom moderbolaget,
Bjursells i Jönköping AB, NÅI Transport AB, Nässjö Kombiterminal AB, ProC Transportservice AB och Kindgrensgatan Fastighets AB
som helägda dotterbolag och Eksjö Renhållning AB som intressebolag. Tillsammans bildar bolagen en stark företagsgrupp i Jönköping
och på Småländska höglandet med åtaganden inom en stor geografisk spridning.
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// ÅRET I SAMMANDRAG

Året i sammandrag
En avsaknad av större infrajobb i regionen har märkts av under 2015 samtidigt
som byggnationen av förskolor, bostäder och industrifastigheter ökat vilket
genererat sysselsättning för våra resurser. Under året har vi börjat fokusera extra
mycket på kärnverksamheterna transport- och maskintjänster och vi har tagit
fram nya arbetssätt. Vi har satsat på att skapa långsiktiga relationer med våra
kunder och bredda vårt kontaktnät.
För kärnverksamheten Bygg och anläggning startade säsongen tidigare än
normalt. Exempel på viktiga projekt under våren var nya Hedin Bil i Jönköping,
utbyggnad av bostäder på Samset, schakt och gatubyggnation på Ekhagen,
arbeten åt Vetlanda kommun samt fjärrvärmeentreprenader i Jönköping.
Inom logistikverksamheten har konjunkturen och en ökad konkurrens fortsatt pressa marknadspriserna. Affärsområdet har sett över sitt tjänsteutbud och
beslutat sig för att minska antalet transporttjänster. Under 2015 har vi lämnat
anbud på ett antal större upphandlingar med positivt utfall, exempelvis insamling av burk och PET åt Returpack och transporter av importcontainers åt Rusta.
2015 startade bra för affärsområdet Entreprenad och innebar ett kliv framåt
jämfört med tidigare år. Arbetet med att driva entreprenaderna på ett strukturerat och mer kostnadseffektivt sätt har fortsatt. Byggnationen av nya Hedin Bil
i Jönköping är ett av de större projekten vi drivit i egen regi och projektet har
skapat god sysselsättning för våra leverantörer.
För Bjursells inleddes året med en minskad efterfrågan samt flera korta uppdrag. Marknaden tog fart efter sommaren och vi har utökat arbetsområdet med
uppdrag i Skåne, Småland, Halland, Västergötland, Närke och Västmanland.
Verksamheten för NÅI Transport och Nässjö Kombiterminal har varit stabil
under året. Vi vann upphandlingen tillsammans med Green Cargo att transportera gods till Rustas nya lager i Norrköping. Fortsatt stora volymerna vid Nässjö
Kombiterminal gör den till en av landets största.
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ORGANISATION OCH BOLAGSSTRUKTUR //

// VD HAR ORDET

ORGANISATION
BJURSELLS
MIKAEL NORS

VD
FREDRIK WÅNEHED

NÅI TRANSPORT
ANDERS WITTSKOG

AO BYGG & ANLÄGGNING
NIKLAS ANDERSSON

AO ENTREPRENAD
FREDRIK WÅNEHED

AO LOGISTIK
ANDERS WITTSKOG

AO ÅTERVINNING
FREDRIK WÅNEHED

JÖNKÖPING LJUNGARUM HAGA TORSVIK NÄSSJÖ NYHEMSGATAN 6 GAMLARP EKSJÖ BREVIKSVÄGEN 55 VETLANDA VERKSTADSGATAN 15

NÄSSJÖ KOMBITERMINAL
ANDERS WITTSKOG

BOLAGSSTRUKTUR
TRANSAB

PROCAB

BJURSELLS

NÅI TRANSPORT

NÄSSJÖ KOMBITERMINAL

Tillsammans
Under året som gått har vi tagit fram nya arbetssätt och satt upp nya mål utifrån vår vision – ”Tillsammans skapar
vi bättre lösningar för framtiden”. Vi har också bestämt att vi ska fokusera extra mycket på kärnverksamheterna
transport- och maskintjänster framöver. Det känns riktigt roligt att med en förstärkt organisation jobba vidare och
skapa effektiva lösningar tillsammans med kunder, leverantörer och anställda.

MARKNAD
En avsaknad av större infrajobb i regionen har märkts av
under året samtidigt som byggnationen av förskolor, bostäder
och industrifastigheter ökat vilket genererat sysselsättning
för våra resurser. Transab Entreprenad har utvecklats väl i
väster med fler jobb än tidigare i Boråsområdet. I Jönköping
har bygget av Hedin Bil skapat god sysselsättning för
fordon, maskiner och entreprenadpersonal. För Bjursells
har verksamheten utgjorts av fler och kortare uppdrag än
tidigare samtidigt som arbetsområdet utökats, vilket ställt
större krav på personalen. Vi har arbetat med att bredda
vårt affärsnätverk och har nu kontakt med många nya
kunder. Med en modern maskinpark är vi väl rustade för
att utvecklas tillsammans med kunder och medarbetare.
På logistiksidan har vi tyvärr tappat marknad främst på bulksidan och i bränslesektorn. Konkurrensen är hård och vi har
medvetet beslutat oss för att minska verksamheten eftersom
vi inte sett möjligheten att skapa lönsamma upplägg för
våra transportörer. Återvinningsanläggningen på Torsvik har
avslutats och verksamheter som matjordstillverkning och
lagerhållning har flyttats till egen fastighet i Månsarp.

TEKNIK
En effektiv orderhantering lägger grunden för de krav
marknaden ställer på oss när det gäller korrekta uppgifter
för uppföljning och fakturering. Vi har löpande bytt ut handdatorer i fordon och maskiner mot surfplattor som utrustats
med mobilappar för orderhantering. Det nya systemet har
tagits emot mycket positivt av både användare och kunder.
ISO 9000 OCH ISO 14000
En omcertifering av Transabs miljö- och kvalitetsystem har
gjorts med gott resultat och de nya certifikaten gäller i 3 år.
ORGANISATION
Året som gått kännetecknas av förändring och förstärkning.
Vi har strukturerat upp, förändrat och tillsatt nya roller
främst inom grupperna trafikledning och Entreprenad. Vi har
satsat på att skapa långsiktiga relationer med våra kunder
och bredda vårt kontaktnät. Med kompetenta och motiverade medarbetare vill vi utveckla Transab och göra affärer
som genererar bra sysselsättning för våra leverantörer!

KINDGRENSGATAN
FASTIGHETS AB

KONCERNBOLAG
INTRESSEBOLAG

EKSJÖ RENHÅLLNING

SITA

”Året som gått kännetecknas av förändring och
förstärkning. Vi har strukturerat upp, förändrat
och tillsatt nya roller främst inom grupperna
trafikledning och Entreprenad. ”
FREDRIK WÅNEHED/ VD

NMÅ
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// AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK

Logistik

Vi fortsätter att utvecklas
Transportbranschen är fortfarande under hård press men det fanns en del ljusglimtar under året. Det
infördes klampning mot cabotagetrafik samt andra trafikbrott. Vissa större transportköpare som Elgiganten
började ställa hårdare krav på sina leverantörer vad det gäller löne- och arbetsvillkor samt trafiksäkerhet.
Affärsområdet har sett över sitt tjänsteutbud och valt att minska antalet transporttjänster där vi inte ser
att vi kommer kunna skapa lönsamma upplägg för våra transportörer. På grund av den tuffa konkurrensen har vi avvecklat transporttjänsterna tank- och fastbulk.

Under året har vi jobbat med att stärka befintliga

FRAMTID

uppdrag genom att erbjuda kringtjänster som effekti-

Tillsammans med kunder, transportörer och egen

viserar och sparar kostnader för kunderna.

personal ska vi satsa på att utveckla Transabs kärn-

Vi har deltagit i ett antal större upphandlingar och

verksamhet och öka vår marknadsandel.

haft ett positivt utfall på bland annat insamling av

Transportköparna efterfrågar flexibla lösningar,

burk och PET åt Returpack, transporter av import-

nya prismodeller samt rationella informationsflöden.

containers åt Rusta, distribution av släpvagnar åt

Med Transabs kapacitet, erfarenhet och moderna

Midtrailer och transporter åt Kingsröd som kör för

IT-system har vi möjlighet att skapa nya affärer.

Elgiganten.
Utvecklingen av vår mobila fordonskommunikation
med mobilapp via surfplattor har skapat större kundnyttor och mottagits positivt av både användare och
kunder.
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ANDERS WITTSKOG
Affärsområdeschef Logistik
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AFFÄRSOMRÅDE BYGG OCH ANLÄGGNING //

// AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD

Bygg och anläggning

Entreprenad

Stora kunder och större ansvar

En bra start och en god fortsättning

Året inleddes med något lägre beläggning än förväntat bland annat på grund av färre utryckningar
för snöröjning. Däremot startade anläggningssäsongen tidigare än normalt och viktiga projekt under
våren var till exempel Hedin Bil i Jönköping, utbyggnad av bostäder på Samset, schakt och gatubyggnation på Ekhagen, arbeten åt Vetlanda kommun samt fjärrvärmeentreprenader i Jönköping.

2015 startade bra och en stor anledning till detta var markarbetet Hedin bil i Jönköping som påbörjades i
februari. Sysselsättningen har varit god under större delen av året och arbetet med att driva entreprenaderna
på ett strukturerat och mer kostnadseffektivt sätt har fortsatt. Verksamheterna på höglandet organiserades
om under sommaren och Martin Flink utsågs till ny projektchef. Marknaden har varit bättre än föregående år
och vi har utfört fler entreprenader än tidigare i västra Sverige.

Under året har avtal tecknats med bland annat

ring av en mobilapp-lösning för orderhantering som

FRAMTID

Jönköpings kommun för entreprenadmaskiner och

mottagits mycket positivt av kunder och användare

EXEMPEL PÅ STÖRRE
ENTREPRENADER UNDER ÅRET:

leverans av stenmaterial, Jönköping Energi för ma-

under året.

– Sporthall i Sandared, Serneke AB

tidigare att räkna på vilket känns positivt för framtiden.

– Hedin bil i Jönköping, Erlandssons Bygg AB

Målet är att öka närvaron hos våra större kunder för att

FRAMTID

– Transab Återvinning, Jönköping Energi AB

erbjuda dem våra tjänster. Vårt mål är att tillsammans

Tillsammans med kunder, transportörer och egen

– Hjälpmedelcentral i Viared, Serneke AB

med kunderna skapa effektiva lösningar som genererar

personal ska vi satsa på att utveckla Transabs kärn-

– Industri, Vindbryggan 5, ROH fastighets AB

lönsamhet i byggprojekten.

ter och inte bara produkter som uthyrning av fordon

verksamhet, Bygg & anläggning. Med en positiv

– Fiberutbyggnad Jönköping, Jönköping Energi AB

och maskiner per timme. Vi behöver tänka och

inställning till branschen där alla i Transab tänker

– Förskola i Nässjö, Björkholmen, Nässjö Bygg AB

serva hela kedjan från att tillhandahålla material,

säkerhet, hög service, rätt resurs på rätt plats och

– Förskola i Nässjö, Kv Väpnaren, Nässjö Bygg AB

transporttjänster, maskintjänster till att kunna ta

vill vara en förebild ska vi erbjuda marknaden

– Industri i Forserum, Sivab, Yngve Larssons Bygg AB

emot eller mellanlagra överskottsmassor. En del i

kostnadseffektiva maskin- och transporttjänster.

– Kv. Lunden i Eksjö, Peab

detta är att driva befintliga anläggningar men även

Vi ska sälja fler tjänster med högre servicegrad än

– Flerbostadshus i Eksjö, Kv Trädgården,

söka nya tillstånd för jordsortering, mellanlager och

våra konkurrenter för att behålla och ta en större

utfyllnad vilket gjorts under 2015. En annan del är

del av marknaden!

skintjänster, Habo kommun för snöröjning och NCC
för transporter till och från saneringen av den gamla
impregneringsanläggningen i Nässjö.
Vi har insett att marknaden efterfrågar fler tjäns-

För tillfället finns det fler och större byggprojekt än

FREDRIK WÅNEHED
VD

Linden Fastighets AB

att erbjuda kunderna snabbare och tydligare återapportering av utförda uppdrag med hjälp av moderna
tekniska system. Transab har påbörjat implemente-
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NIKLAS ANDERSSON
Affärsområdeschef Bygg och anläggning
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// DOTTERBOLAG

Dotterbolag
Bjursells
Året inleddes med korta uppdrag och låg beläggning
vilket gjort 2015 till ett tufft år. Det har krävts mycket arbete för att sysselsätta maskinerna. En tredjedel
av maskinparken har gått på tvåveckorsuppdrag
under året vilket medfört högre kostnader för ställtider och etableringar än tidigare.
Marknaden tog fart efter sommaren. Vi har utökat arbetsområdet med uppdrag i Skåne, Småland, Halland, Väs-

Nässjö
Kombiterminal
Nässjö Kombiterminal är en av landets största.
Verksamheten har fungerat väl trots att det varit
stora störningar i järnvägsnätet främst i olika delar
av norra Europa med inställda tåg från Duisburg.
Allteftersom Rusta flyttat sitt lager till Norrköping
har flödet från Göteborg minskat men inte lika
mycket som vi hade förutspått.

tergötland, Närke och Västmanland. Efterfrågan på tyngre
entreprenadmaskiner finns framförallt i Mälardalen.
Under året har vi arbetat för att bredda vårt affärsnät-

Terminalen har dagliga ankomster och avgångar mot Duis-

verk och skapa kontakt med flera nya kunder. Bjursells

burg, Göteborg och övre Norrland. Dessa större flöden

ligger längre fram än många konkurrenter när det gäller

kombineras med mindre genom terminalens flexibilitet.

kompetens, erfarenhet och teknisk utrustning vilket

Terminalen har en terminaltraktor och tre kombitruckar

kunderna efterfrågar.

varav en av dessa har bytts under året.

Stora kunder under året har varit Engströms, Skanska

Med anledning av att Rusta kommer flytta hela sin

och Sandahls. Ett exempel på en ny kund är Strand

lagerverksamhet har det pågått ett arbete att ersätta

Entreprenad och deras projekt ”förbifart Barnarp”.

deras volymer med andra och nya kunder. Vi har lyckats

Med en modern maskinpark är vi väl rustade för att

med att få en ny affär som startar under andra kvartalet

utvecklas tillsammans med kunder och medarbetare

2016 vilket är positivt för verksamheten. Vi arbetar med

framöver.

andra prospekt för att skapa nya flöden som vi hoppas
kunna starta upp under 2016.

NÅI Transport

Under 2016 kommer Nässjö Kombiterminal fusioneras
med NÅI Transport under namnet Nässjö Kombiterminal.

NÅI Transports verksamhet är i första hand inriktad
mot dragbilstransporter i anslutning till Nässjö
Kombiterminal. Vår enskilt största kund är Rusta
som under året flyttade delar av sin lagerverksamhet
till sitt nybyggda lager i Norrköping.
I hård konkurrens vann vi upphandlingen ihop med Green
Cargo om intransporterna till Norrköping. Det innebär att
vi kör en stor del av volymen på tåg från Göteborgs hamn
till Norrköping respektive Nässjö. Dragbilstransporterna
i anslutningen till tågtransporterna utförs med Transabs
transportörer, NÅI:s två egna dragbilar och i Norrköping
med externa enheter.
NÅI Verkstad servar i huvudsak fordon och maskiner
som finns inom Transabkoncernen men också en del
externa kunder. Verkstaden har lokaler i Nässjö men
arbetar mest ute på fältet med hjälp av sina fullutrustade
servicebilar. Under 2016 kommer verksamheten flyttas till
Bjursells lokaler i Jönköping.
Bolaget har tolv anställda. Sex av dessa bemannar
kombiterminalen.
12 ÅRSREDOVISNING 2015 / TRANSAB
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EKONOMICHEFEN HAR ORDET //

Viktiga målsättningar och ett glädjande trendbrott
Under året har ett stort arbete lagts ner på att skapa en organisation och forma målsättningar för
framtiden. De viktigaste målen är lika klara som enkla; sysselsätt anslutna åkeriers resurser samtidigt
som ett gott ekonomiskt resultat genereras i koncernen.

RESULTAT
Efter flera år av minskande omsättning fick vi under
2015 se ett trendbrott. Tillväxten blev ca 1,5 % där
egna arbeten på entreprenadsidan stod för den stora
ökningen och kunde motverka en fortsatt minskning
på logistiksidan. Även lönsamheten bättrades på där
resultatet före skatt uppgick till ca 1,6 %, en ökning
från ca 1 % de senaste åren.
2015 var också ett investeringstungt år med
såväl stora inköp på maskinsidan som förvärv av
dotterföretagsaktier. Att vi även ett sådant år visar
ett positivt kassaflöde visar på den finansiella styrka
som koncernen byggt upp under flera år.
Resultatet per aktie fortsätter att öka och uppgick
2015 till 26,50 kr. En logisk följd av det är en höjd
aktieutdelning för fjärde året i rad och Transabaktiens avkastning utklassar bankräntan.
FOKUS PÅ DIGITALISERING
Som ett led i att ständigt förbättra och effektivisera
vårt arbetssätt kommer mycket fokus läggas på att
använda våra digitala verktyg på bästa sätt. Många
fordon är idag utrustade med en surfplatta som
främst används till orderhantering. Vi ser dock att
potentialen är större än så. Tillsammans med vår

14 ÅRSREDOVISNING 2015 / TRANSAB

hemsida och förbättrade IT-stöd tror vi att vi väsentligt kan bättra på informationsflödet, kommunikationen och även snabba på ett antal processer.
FRAMTID
Omsättningen avseende LBC-verksamheten
minskade under 2014 och under 2015 låg den kvar
på ungefär samma nivå. Konjunkturen på anläggningssidan känns bättre och redan under hösten
2015 tecknades några strategiskt viktiga avtal – en
god start för att öka sysselsättningen hos anslutna
åkerier.
Vid årsskiftet förvärvades resterande 50 % av
budbilsföretaget Procab från Sävsjö Transport. Vid
samma tidpunkt slogs verksamheterna i NÅI Transport och Nässjö Kombiterminal samman vilket ska
generera såväl synergier som kostnadsminskningar.

OSKAR BERNSTRÖM
Ekonomichef
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FINANSIELL INFORMATION //

// FINANSIELL INFORMATION

Förvaltningsberättelse
INFORMATION OM VERKSAMHETEN
Transportaktiebolaget i Jönköping bedriver verksamheten i
huvudsak i fyra affärsområden; Logistik, Bygg/Anläggning,
Entreprenad samt Återvinning. Bolaget har sitt säte i Jönköping och är moderbolag i Transabkoncernen.
I MODERBOLAGET/KONCERNEN
BEDRIVS FÖLJANDE VERKSAMHET:
Logistik
Inom Affärsområde Logistik erbjuder Transab sina kunder
olika logistiklösningar. Verksamheten har under året varit
inriktad på kombitransporter med tåg och bil, tanktransport,
bulktransport, distribution och helchartrade fordon. Viss lager, tredjepartslogistiklösningar och krossdocking har också
förekommit.
Bygg/Anläggning
Inom Affärsområde Bygg och Anläggning erbjuder Transab
transporter och maskintjänster. Resurserna utgörs av
anläggningsbilar, kranbilar, trailers, asfaltsbilar, tung- och
specialtransporter samt maskiner och mobilkranar.
Entreprenad
Inom Affärsområde Entreprenad bedriver Transab större
och mindre entreprenader. Kompetensen är i huvudsak
sanering, rivning, terrassering, schaktning samt skötsel
entreprenader.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER:
Koncernen
Styrelsen har uttryckt en inriktning att stärka koncernens soliditet och har antagit ett mål att öka soliditeten från dagens
c:a 28 % till 30 %. Styrelsen har också en utdelningspolicy
som anger att 50% av koncernens resultat efter skatt skall
delas ut till ägarna om inget annat beslutas.
Den ökade omsättningen är främst hänförlig till Entreprenadverksamheten. Främsta orsakern är en generell konjunkturuppgång på anläggningssidan i regionen där Transab har
erhållit flertalet uppdrag av lite större omfattning.
Per 2015-12-31 har resterande 50% av Proc Transportservice förvärvats från Sävsjö Transport AB. Proc Transportservice är därefter ett helägt dotterföretag till Transab.
Moderbolaget
Transportaktiebolaget planerar att öka marknadsandelarna i
Jönköpingsregionen och på småländska höglandet.
Under året har ny Verkställande Direktör rekryterats.
Företaget följer utvecklingen inom bränsle och motortekniken och investerar i moderna maskiner för att möta våra
egna, marknadens och samhällets krav på miljöförbättringar.
Vi eftersträvar också moderna IT-system som tillsammans med
mobildata kan bidra till effektiv och snabb administration och
kundservice.
INVESTERINGAR:
Koncernen

Dotterbolagen
Verksamheten fördelas enligt följande i dotterbolagen:
Bjursells i Jönköping AB utför maskintjänster för större
maskiner för schaktning, rivning med mera.
NÅI Transport AB utför transporter av containers, trailers
och annan forsling för kunds räkning. Bolaget säljer också
bemanning till Nässjö Kombiterminal AB.
Nässjö Kombiterminal AB har under året bedrivit kombiterminalverksamhet på Gamlarp industriområde i Nässjö. Per
2015-12-31 är verksamheten överlåten till NÅI Transport AB.
Kindgrensgatans Fastighets AB är ett fastighetsbolag som
hyr ut lokaler i egen fastighet.
Proc Transportservice AB bedriver budbilsverksamhet
med bas i Nässjö.
Koncernstruktur
I koncernen ingår de helägda dotterbolagen; Bjursells i Jönköping AB, NÅI Transport AB, Kindgrensgatans Fastighets
AB, ProC Transportservice AB samt Nässjö Kombiterminal
AB.
Vidare äger Transportaktiebolaget i Jönköping 50 % av
intressebolaget Eksjö Renhållning AB.
Ägarförhållande
Andelarna i Transportaktiebolaget i Jönköping innehas av c:a
85 aktieägare. Två av dessa äger mer än 10%; Smolandia
AB äger 31,0% och Hurtigs Åkeri AB äger 14,2%.
16 ÅRSREDOVISNING
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Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under året
uppgått till 41 556 (6 064) tkr.
Moderbolaget:
Investeringar i maskiner och inventarier har under året
uppgått till 2 797 (721) tkr, investeringar i byggnader och
markanläggningar har under året uppgått till 0 (0) tkr och
investeringar i andelar i koncernföretag har uppgått till 2 500
(0) tkr.
VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER:
Koncernen
Den inom koncernen bedrivna verksamheten är förenad
med risker av olika karaktär. Bolagets riskhantering innebär
inte att alla risker ska undvikas utan syftar till att identifiera
och hantera riskerna. I bolagets riskhantering kategoriseras
riskerna i tre kategorier, Kontraktsrisker, Uppdragsrisker och
Finansiella risker. Riskerna innefattar bland annat risker vid
förvärv, utföranderisker, efterlevnadsrisker, risker avseende
ledningens uppskattningar och risker avseende externt
finansieringsbehov. Bolagets riskhantering utvärderas årligen
av såväl ledning som styrelse.
Moderbolaget
Bolagets entreprenadverksamhet är den verksamhet med störst
utföranderisker. Uppdragen tas ofta till fastpris och ställer höga
krav på effektivt genomförande, snabb och koncis uppföljning
och god kunskap inom entreprenadjuridik.

Bolagets materialhantering ställer höga krav på efterlevnad
av lagar och regler. Verksamheten är till stor del tillstånds- och
anmälningspliktig och konsekvenserna vid dålig efterlevnad kan
vara långtgående.
TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG
VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN:
Moderbolaget har tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken avseende verksamhet vid anläggning för återvinning, sortering, mellanlagring och behandling av icke-farligt
avfall på fastigheten Flahult 21:1 på Torsvik i Jönköpings
kommun och på fastigheten Gamlarp 4:4 i Nässjö Kommun.
Bolaget har tillstånd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken för
utfyllnad av schaktmassor på fastigheten Hällstorp 1:18,
även detta i Jönköpings kommun. Bolaget har tillstånd till
täktverksamhet enligt 12 kap. 1§ miljöbalken på fastigheterna Rosenholm 1:1 och 1:10 samt Ämmaryd 4:2 och 4:3
i Vetlanda Kommun. Bolaget har även tillstånd för uppläggning och mellanlagring av torv och utgrävningsmassor på
fastigheterna Skinnarbo 2:7 och 2:8 i Jönköpings kommun.
Dotterbolaget Bjursells i Jönköping AB bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser avfallshantering och hantering av brandfarliga
varor.
Transportaktiebolaget i Jönköping, Bjursells i Jönköping
AB och Nässjö Kombiterminal AB är miljöcertifierade enligt
ISO 14001:1996.
ICKE-FINANSIELLA UPPLYSNINGAR
Jämställdhet
Bolaget genomför årligen en anonym medarbetarundersökning med all personal där personalens uppfattning om bl.a.
jämställdheten framkommer s.k. Nöjd Medarbetar Index. Utifrån detta vidtas åtgärder som syftar till ökad jämställdhet.
Dessa åtgärder är prioriterade.
Bolaget verkar i en mansdominerad bransch, vid rekryteringar försöker vi om möjligt anställa kvinnor bland sökande
med jämförbar kompetens.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljön är i fokus inom anläggnings- och transportbranschen. Transab försöker vara bland de företag som
driver detta längst. Utvärdering sker bl.a genom årlig medarbetarundersökning med efterföljande handlingsplaner.
Kompetensutveckling
Varje chef planerar tillsammans med den anställde utbildnings och utvecklingsbehov och önskemål för året och
långsiktigt. Alla anställda skall ha formell kompetens för den
utrustning, fordon och maskiner de handhar. Körtillstånd
utfärdas efter prövad färdighet.
Kompetensutveckling
Varje chef planerar tillsammans med den anställde utbildnings och utvecklingsbehov och önskemål för året och
långsiktigt. Alla anställda skall ha formell kompetens för den
utrustning, fordon och maskiner de handhar. Körtillstånd
utfärdas efter prövad färdighet.

Kvalitet
Bolaget följer ISO-standard 9001 och 14001 och certifieras
årligen efter revisioner av certifierande bolag. Utöver detta
dokumenteras processer för löpande utveckling. Avvikelser
hanteras och orsaken till avvikelser åtgärdas.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
NÅI Transport AB kommer byta namn till Nässjö Kombiterminal AB som i sin tur byter namn till Miljöfabriken i Småland
AB. Verkstadsverksamheten i NÅI Transport AB överlåts under
första halvåret 2016 till Bjursells i Jönköping AB.
FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Ekonomisk utveckling i sammandrag;
2015

2014

445 692

439 329

2013

2012

2011

486 817 497 693

482 509

KONCERNEN
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella
poster, tkr

7 269

4 402

5 207

8 118

-4 380

180 878

156 159

170 923

175 877

171 090

Antal anställda, st

84

89

93

98

109

Soliditet, %

28

29

26

23

20

406 021

387 989

429 886 454 968

455 627

Balansomslutning, tkr

MODERBOLAGET
Nettoomsättning, tkr
Resultat efter finansiella
poster, tkr
Balansomslutning, tkr

4 032

-1 474

119 450

123 866

6 176

-7 486

127 444 144 783

1 822

145 173

Antal anställda, st

48

51

54

52

56

Soliditet, %

32

30

31

27

25

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

FöRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond		

9 045 260

Balanserat resultat		

3 788 842

Årets resultat		

1 067 063
13 901 165

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägarna utdelas 10 kr per aktie, totalt		

2 149 330

i ny räkning överförs		

11 751 835

		

13 901 165

Utdelning föreslås av styrelsen att utbetalas 2016-05-20

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER
DEN FÖRESLAGNA VINSTUTDELNINGEN
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets
soliditet till 30,9% procent och koncernens soliditet till 26,8%.
Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt
bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej
hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och
lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den
föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till
vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).
RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultatet av koncernens och moderföretagets verksamhet
samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång
framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.
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KONCERNRESULTATRÄKNING

KONCERNBALANSRÄKNING
Not

2015

2014

RÖRELSENS INTÄKTER M M
Nettoomsättning

TILLGÅNGAR

KONCERNBALANSRÄKNING
Not

2015-12-31

2014-12-31

EGET KAPITAL

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2,3,4

Övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

445 692

439 329

7 670

4 148

453 362

443 477

SKULDER OCH EGET KAPITAL

KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN
Not

Övrigt tillskjutet kapital

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Programvaror

13

232

322

Annat eget kapital

Goodwill

14

2 103

429

Årets resultat

2 335

751

SUMMA EGET KAPITAL

2014-12-31

21 493

21 493

9 045

9 045

13 811

12 120

5 695

3 194

50 044

45 852

RÖRELSENS KOSTNADER

Personalkostnader

-362 640

-357 704

5,6

-19 302

-18 986

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

7

-54 955

-52 720

Byggnader och mark

Avskrivningar av materiella och

MATERIELLA

Maskiner och andra
-10 827

immateriella anläggningstill-

-9 781

gångar
Andel i intresseföretags
resultat före skatt

tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg

8

2 018

669

och installationer

15

13 175

16 455

16

57 599

34 801

17

5 583

5 182

-445 706

7 656

RÖRELSERESULTAT

177

177

-438 522

4 955

Uppskjutna skatter

12

7 310

5 760

Övriga avsättningar

22

1 264

1 262

8 574

7 022

SUMMA AVSÄTTNINGAR

Pågående nyanläggningar och

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut

RESULTAT FRÅN
FINANSIELLA INVESTERINGAR

61

61

76 595

56 676

resultatposter

9

Andelar i intresseföretag

18

159

230

Övriga långfristiga
värdepappersinnehav

10

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT

5 104

Avskrivningar

10 827

9 781

Realisationsresultat

-6 258

-1 989

-961

-669

14

-90

159

230

14

17

450

450

Erlagd ränta

-560

-949

Betald inkomstskatt

-297

6

9 987

11 891

1 456

299

-2 900

4 000

-3 383

1 021

1 341

-5 875

1 427

309

7 928

11 645

-41 556

-6 064

18 695

4 437

652

-

-

-301

-

90

-22 209

-1 838

Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet, mm

-560

-800

-387

-553

7 269
11,12

4 402

-1 574

-1 208

5 695

3 194

i kassaflödet
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar

37 720

23 531

Minskning/ökning varulager
23

Övriga kortfristiga skulder

Fordringar hos intresseföretag

SUMMA RESULTAT FRÅN
FINANSIELLA INVESTERINGAR

Skatt på årets resultat

17

23 531

KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
14

37 720

ningstillgångar

FINANSIELLA

Resultat från övriga värdepapper
och fordringar som är anläggningstillgångar

23

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut

Räntekostnader och liknande

6 599

finansiella poster

Uttag ur intressebolag

förskott avseende materiella anlägg-

resultatposter

2014

Övriga poster som inte ingår

AVSÄTTNINGAR

Grustäkt

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

Övriga ränteintäkter och liknande

2015

Not

Resultat andelar i intresseföretag

Material och fordonskostnader
Övriga externa kostnader

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före

21

Aktiekapital

IMMATERIELLA

2015-12-31

9 757

10 948

-

677

817

817

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

24

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

-

166

10 574

12 608

89 504

70 035

5 327

57 647

56 306

4 431

3 492

15 117

14 629

84 540

79 754

180 878

156 159

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning övriga kortfristiga rörelse-

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER
SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

Övriga långfristiga fordringar

7 345

STÄLLDA SÄKERHETER

25

115 842

89 882

ANSVARSFÖRBINDELSER

26

40

40

skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella

15,16,17

anläggningstillgångar
Sålda materiella

15,16,17

anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSSTILLGÅNGAR

Investeringar i dotterbolag

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

338

Färdiga varor och handelsvaror

312

955

2 437

1 293

2 749

Ökning i långfristiga fordringar
Avyttring/amortering av övriga
finansiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar

60 322

57 422

1 336

1 291

Upptagna lån

986

1 065

Amortering av skuld

19

4 441

1 271

Ökning/minskning kortfristiga

20

2 730

2 483

69 815

63 532

Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

finansiella skulder
Utbetald utdelning till
moderföretagets aktieägare
KASSAFLÖDE FRÅN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

KASSA OCH BANK

20 266

19 843

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

91 374

86 124

ÖKNING AV LIKVIDA MEDEL
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

SUMMA TILLGÅNGAR
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180 878

27

14 189

-

-

-3 715

2 018

-1 167

-1 503

-1 290

14 704

-6 172

423

3 635

19 843

16 207

20 266

19 842

156 159

TRANSAB
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Not

2015

2014

3

406 021

387 989

5 203

907

411 224

388 896

Övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER

Personalkostnader

Not

2015-12-31

2014-12-31

EGET KAPITAL

IMMATERIELLA

BUNDET EGET KAPITAL

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

-357 285

-342 704

5,6

-14 972

-14 775

Byggnader och mark

7

-33 661

-31 482

Inventarier, verktyg och

immateriella anläggningstillgångar
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-1 874

-1 953

-407 792

-390 914

Not

13

232

322

15

414

3 346

17

5 176

4 886

177

177

Grustäkt

2015-12-31

2014-12-31

finansiella poster
21 493

21 493

Överkursfond

9 045

9 045

Balanserad vinst

3 789

4 938

Årets vinst

1 067

355

13 901

14 338

35 394

35 831

FRITT EGET KAPITAL

SUMMA EGET KAPITAL

61

61

5 828

8 470

31

3 982

2 486

3 432

-2 018

RESULTAT FRÅN
FINANSIELLA POSTER
Resultat från andelar i
intresseföretag

FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
8

Resultat från övriga värdepapper
Ränteintäkter
Räntekostnader

9
10

SUMMA RESULTAT FRÅN
FINANSIELLA POSTER

450

450

14

18

167

231

-31
600

-155
544

1 953
-116

21

-3

Erhållen ränta

167

231

Erhållna utdelningar

464

468

Övriga poster som inte
ingår i kassaflödet

Betald inkomstskatt

4 032

-1 474

Bokslutsdispositioner

28

-2 743

1 829

Skatt på årets resultat

11,12

-222

–

ÅRETS VINST

1 067

355

Övriga avsättningar

1 264

1 243

SUMMA AVSÄTTNINGAR

1 264

1 243

Minskning varulager
Minskning kundfordringar

19 090

Andelar i intresseföretag

18

13 500

14 072

LÅNGFRISTIGA SKULDER

4

2 850

1 900

Skulder till kreditinstitut

-

1 347

Minskning/ökning övriga

-

677

Skulder till koncernföretag

1 247

6 000

kortfristiga rörelseskulder

817

817

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

1 247

7 347

KASSAFLÖDE FRÅN

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

-

166

39 328

36 722

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

45 388

45 514

OMSÄTTNINGSSTILLGÅNGAR

955

Färdiga varor och handelsvaror

2 437

23

-40

655

677

-950

15,16,17

-2 797

-721

14,16,17

6 243

116

-2 500

-

-

4 100

-20

-210

926

3 285

5 421

1 838

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
23

487

Leverantörsskulder

53 534

53 498

Skulder till koncernföretag

12 803

11 708

Övriga kortfristiga skulder

2 901

2 452

8 325

8 814

77 563

76 959

Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Sålda materiella
anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag

24

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

119 450

123 866

Nedsättning av aktiekapital
i dotterbolag

49 541

Fordringar hos koncernföretag

123

3 012

STÄLLDA SÄKERHETER

25

39 360

39 360

Aktuella skattefordringar

779

1 001

ANSVARSFÖRBINDELSER

26

2 000

2 000

19

20

4 441

1 271

Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

19
20

1 398

1 549

55 327

56 394

KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

48 567

Övriga kortfristiga fordringar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning av skulder till koncernföretag
Amortering av skuld

-6 100

-487

Erhållet koncernbidrag

-

1 583

Utbetalt koncernbidrag

-1 247

-

Utbetald utdelning

-1 504

-1 290

-3 430

1 644

-1 827

3 979

19 521

15 542

17 694

19 521

KASSAFLÖDE FRÅN
KASSA OCH BANK

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

30

17 780

19 521

74 062

78 352

119 450

123 866

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

MINSKNING/ÖKNING AV LIKVIDA
MEDEL
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN

SUMMA TILLGÅNGAR
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272

-4 400

anläggningstillgångar

Kundfordringar

1 482

36

Placeringar i övriga finansiella

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

360

-577

leverantörsskulder

-

förutbetalda intäkter

1 243

2 740

Ökning/minskning

KORTFRISTIGA SKULDER

Upplupna kostnader och

VARULAGER MM

-

974

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Skulder till kreditinstitut

-156

-3 018

Ökning övriga kortfristiga fordringar

22 161

Fordringar hos intresseföretag

-31
-222

22

29

Fordringar hos koncernföretag

-2 017

1 874

Andelar i koncernföretag

Långfristiga fodringar

RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

AVSÄTTNINGAR

3 432

-4 462

Realisationsresultat

ningstillgångar
RÖRELSERESULTAT

2014

ingår i kassaflödet, mm

Erlagd ränta
OBESKATTADE RESERVER

2015

Justering för poster som inte
Avskrivningar

Pågående nyanläggningar och
förskott avseende materiella anlägg-

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före

21

Aktiekapital

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

installationer

Avskrivningar av materiella och

EGET KAPITAL OCH SKULDER

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Programvaror

KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MATERIELLA

Material och fordonskostnader
Övriga externa kostnader

TILLGÅNGAR

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

27

TRANSAB
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Noter, gemensamma för
moderbolag och koncern
NOT 1 // REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

i fastighet (efter avdrag för ackumulerade avskrivningar) vid för-

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och

värvet. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning

andel av intresseföretagets resultat.

och koncernredovisning (K3). Koncernen redovisar från 2015

I moderföretagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till

samtliga leasingavtal såsom operationella, ej finansiella. För jäm-

anskaffningsvärde. Som intäkt från intresseföretag redovisas en-

förelseåret 2014 innebär detta att årsredovisningsraden Maskiner

dast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

och andra tekniska anläggningar har minskats med 1 212 tkr och
årsredovisningsraden Inventarier verktyg och installationer har

INTÄKTER

minskats med 4 403 tkr. Vidare redovisas inte längre leasings-

Varor

kostnaden som uppdelad på en del avskrivningskostnad och en

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar

del räntekostnad. Hänvisning sker vidare till rubriken Leasingavtal.

övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.

I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade i jämförelse med

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.

föregående år.
Tjänsteuppdrag
Koncernredovisning

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som

Transportaktiebolaget i Jönköping upprättar koncernredovisning.

är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att

I koncernredovisningen ingår de dotterföretag där moderföretaget

arbete utförs och material levereras eller förbrukas

direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden , vilket

För utförda tjänsteuppdrag till fast pris respektive entreprenaduppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga

innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt

till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till upp-

som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde,

dragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräk-

elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom

ning). För bestämning av det resultat som vid en given tidpunkt

endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit

har upparbetats krävs uppgifter om följande komponenter:

efter förvärvet.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med

Projektintäkt

den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen.

Intäkter hänförliga till entreprenaduppdraget. Intäkterna ska vara

De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då

av sådan karaktär att mottagaren kan tillgodogöra sig dem i form

det bestämmande inflytandet upphör.

av faktiska inbetalningar.

Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvär-

Projektkostnad

det och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Kostnader hänförliga till entreprenaduppdraget som svarar mot

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Intresseföretagsredovisning

Färdigställandegrad (upparbetningsgrad)

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag

Bokförda kostnader i förhållande till beräknade totala uppdrags-

men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av

kostnader.

rösterna för samtliga andelar. I koncernens bokslut redovisas an-

Som grundläggande villkor för successiv vinstavräkning gäller

delar i intresseföretag enligt den så kallade kapitalandelsmetoden.

att projektintäkt och kostnad ska kunna kvantifieras på ett tillförlit-

Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas

ligt sätt.

till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras
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projektintäkten.

Konsekvensen av successiv vinstavräkning är att redovisningen

med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets net-

direkt avspeglar resultatutvecklingen. Successiv vinstavräkning har

totillgångar. Andelarnas värde inkluderar goodwill samt övervärde

emellertid en nackdel. Det inträffar ibland oförutsedda händelser
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som gör att det slutliga resultatet kan bli både högre och lägre än

Koncernkonto

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

Kundfordringar och övriga fordringar

föväntat. Svårigheterna att bedöma resultat är särskilt stora i början

En del av koncernens företag är anslutna till koncernkonton vilka

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag

av projekt och för projekt som är tekniskt komplicerade samt löper

förvaltas av Transportaktiebolaget i Jönköping. Det totala saldot

en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvin-

för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen.

över lång tid. Reservationer har gjorts för befarade förluster, och

på koncernkontona redovisas i koncernens och moderbolagets

ningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter

dessa belopp har belastat resultatet respektive år. Reservation för

balansräkning under kassa och bank eller checkkredit. Av dotter-

till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov

avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Dessa redovisas

förluster görs så snart dessa är kända. Om det slutliga resultatet för

företagen utnyttjade koncernkrediter redovisas i moderbolagets

grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata

i balansräkningen när bolaget blir part genom avtalsmässiga villkor

projektet bedöms som negativt, belastas projektets resultat ome-

balansräkning under kortfristiga fordringar hos koncernföretag.

identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För till-

och tas bort när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet

delbart med hela förlusten, oavsett hur färdigställt projektet är.

Dotterföretagens tillgodohavanden på koncernkontona redovisas

gångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje

har löpt ut eller har överförts eller när förpliktelser har reglerats

som en kortfristig skuld till koncernföretag i moderbolagets balans-

balansdag en prövning av om återföring bör göras.

eller på annat sätt upphört.

Kundlojalitetsprogram

räkning.

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av

Transportaktiebolaget i Jönköping har ett kundlojalitetsprogram i

nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.

Låneskulder och leverantörsskulder

vilket några större kunder återbetalas del av beloppet för genom-

Immateriella tillgångar

förda köp, utifrån en avtalad procentsats. Procentsatsen kan vara

Programvaror redovisas till anskaffningsvärde minskat med ack-

Leasingavtal

ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det

beroende av volym under en definierad period. Det förekommer att

umulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar görs

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och fördelar-

redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid

avdrag görs för så kallade motköp. Den förväntade återbetalningen

linjärt över den bedömda nyttjandetiden som bedöms uppgå till

na med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegiva-

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad

reserveras vid faktureringstillfället som en kortfristig skuld och

5 år.

ren till ett företag i koncernen klassificeras i koncernredovisningen

eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid

som finansiella leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att

förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som

rättigheter och skyldigheter redovisas som tillgång respektive

ska återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder

skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det

sker först när skulderna har reglerat genom återbetalning eller att
dessa efterskänkts.

reducerar genast intäkten från försäljningen.

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff-

Koncerngoodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden som bedöms uppgå till 10 år.

Andra typer av intäkter
Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser

Materiella anläggningstillgångar

lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimilea-

Ränteintäkter intäktsredovisas i enlighet med effektiv avkastning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde

seavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet

Erhållen utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla utdelning

minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som

läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta och

Varulager

bedöms som säker.

direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och

som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade tillgången

nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med använd-

Inkomstskatter

eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya

skrivs av linjärt över leasingperioden.

ning av först in, först ut-metoden (FIFU). För homogena varugrup-

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller

komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras

erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare

I Transabkoncernen har det sammanlagda värdet av de finan-

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp

per tillämpas kollektiv värdering.

siella leasingavtalen inte bedömts utgöra ett väsentligt belopp.

års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i

i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge

Dessutom har de finansiella leasingavtalen ingen väsentlig direkt

Avsättningar

intressebolags skatt.

företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens

koppling till koncernens verksamhet utan utgörs till största

Avsättningar för framtida garantikrav avser de närmast två åren

prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffnings-

delen av leasingbilar i form av förmånsbilar, kopiatorer etcetera.

och baseras på historisk information om garantikrav samt aktuella

tidpunkten .

Leasingavtalen hanteras som så kallade operationell leasing där

trender som kan tyda på att framtida krav kan komma att avvika

avgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

från de historiska.

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen.
Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som
kostnader.

Hänvisning sker till noten 6 operationella leasingavtal.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av

Som avsättning redovisas även utfästelse om direktpension
utanför tryggandelagens regelverk.

alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och

en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive

Finansiella instrument

skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Övrig rörelsekostnad.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar

Ersättningar till anställda

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över

värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leverantörs-

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen ut-

avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod

skulder, och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instru-

görs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro,

kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

används för samtliga typer av materiella tillgångar. Mark har obe-

ment beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringa på balansda-

sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en

gränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.

gen. För övriga finansiella instrument, bedöms marknadsvärdet

kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktel-

överensstämma med bokfört värde.

se att betala ut en ersättning.

Uppskjuten skattefordran avseende framtida skattemässiga

I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan
redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på
obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i

Följande avskrivningstider tillämpas:
Industribyggnader

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten

Ersättningar efter avslutad anställning: I koncernen ingående

att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts

företag förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner.I

resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller

» Stommar, grund, fasader			

50 år

och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner

avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett

transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av

» Yttertak, fönster, innerkonstruktioner

30 år

som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas

annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse

poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget

» Övrigt					10-20 år

bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på

att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan

kapital.

Maskiner och fordon			5-10 år

annat sätt upphört.

uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader

Inventarier, verktyg och installationer
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3-10 år

i takt med att de anställdas tjänster utförts.
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Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då

Bokslutsdispositioner

något företag inom koncernen beslutar att avsluta en anställning

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdis-

före den normala tidpunkten för anställningens upphörande. Om

positioner i resultaträkningen.

NOT 3 // NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING

NOT 6 // OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

PÅ VERKSAMHETSGRENAR

ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel

KONCERNEN

redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller

Aktier och andelar i dotterföretag

informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde

värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skul-

efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet in-

le krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen.

går köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

2015

2014

2015

2014
Framtida minimilea-

fördelar sig på verk-

seavgifter förfaller till

samhetsgrenar enligt

betalning vid följande

följande:

tidpunkter:

Förmedling av

297 825

312 143

300 552

318 462

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De

Varulager

Entreprenadverksamhet

85 881

58 946

85 881

58 946

uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och

Maskintjänster

42 728

47 770

–

–

kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resul-

nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med använd-

Kombiterminalverk-

10 006

9 773

–

–

tatet. Det finns inga uppskattningar och antaganden som innebär

ning av först in, först ut-metoden (FIFU). För homogena varugrup-

en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för

per tillämpas kollektiv värdering.

Lokaluthyrning

1 718

1 879

–

–

Övrig nettoomsättning

7 534

8 101

19 588

10 581

445 692

438 612

406 021

387 989

tillgångar och skulder under nästkommande år.
Likvida medel
Rapportering för verksamhetsgrenar

Moderföretaget har medel på koncernkonto hos koncernens fi-

Koncernens verksamhetsgrenar utgörs främst av förmedling av

nansbolag. Dessa klassificeras som fordran i balansräkningen och

transporttjänster och entreprenadverksamhet för markbyggnation i

som likvida medel i kassaflödesanalysen.

Transportaktiebolaget i Jönköping. Försäljning av egenägda tyngre
entreprenadmaskintjänster i Bjursells i Jönköping AB. Utförande

Leasingavtal

av transporter och transportförmedling i NÅI Transport AB.

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som

Godsterminalverksamhet i Nässjö Kombiterminal AB. Fastighets-

operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella

samhet

SUMMA

NOT 4 // TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Avtal avseende det operativa ansvaret för administration i koncernen där Kväringen Holding AB är moderbolag finns mellan
Transportaktiebolaget i Jönköping och Kväringen Holding AB.
Avtalet har ingåtts på marknadsmässiga grunder.

koncernens verksamhet i Sverige.

järt över leasingperioden. Leasingintäkterna redovisas linjärt under

KONCERNEN

leasingperioden.

2015

2014

2015

2014

262

250

175

170

Nyckeltalsdefinitioner

PwC

de kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller

Soliditet

ANDRA UPPDRAG ÄN

utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten

kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra

skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital

senare än ett men
Förfaller till betalning
inom ett år
TOTALT

kostnadsförda leasin-

2 546

5 479

3 442

3 468

3 327

4 373

8 349

8 062

5 873

9 852

6 527

4 323

4 769

5 978

NOT 7 // MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER,
ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER
MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

7

7

5

6

Män

77

82

43

45

TOTALT

84

89

48

51

Medelantalet anställda
Kvinnor

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

REVISIONSUPPDRAGET
PwC

255

245

215

200

SUMMA

517

495

390

370

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

1 458

1 103

1 458

1 103

202

91

202

91

34 854

34 835

20 461

20 301

36 514

36 029

22 121

21 495

direktören

NOT 2 // INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma
principer för prissättning som vid transaktioner med externa
parter.
Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterföretag
1,3 (1,9) % och av bolagets inköp avser inköp från dotterföretag
5,1 (6,1) %.

Rörliga ersättningar till
styrelsen och verkställande
direktören
Löner och ersättningar till
övriga anställda
TOTALT

KONCERNEN

Sociala avgifter enligt lag
Pensionskostnader (varav

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräk-

styrelse och verkställande
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4 594

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt
av hyrda fastigheter/lokaler.
För moderföretaget inkluderar uppgifterna även finansiella leasingavtal,
vilka redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen
inventarier och bilar för transportändamål. Inventarier och bilar leasas
normalt på tre år med möjlighet till utköp.

Obeskattade reserver

reserverna.

4 907

gavgifter

och avtal

ningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till

2014

Under perioden

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs
indelning.

2015

inom 5 år

styrelsen och verkställande

från anskaffningstidpunkten.

retaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

2014

Löner och ersättningar till

på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderfö-

MODERBOLAGET

REVISION

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisa-

Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

2015

Förfaller till betalning

NOT 5 // ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad lin-

kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade

MODERBOLAGET

KONCERNEN

uthyrning i Kindgrensgatans Fastighets AB. I all väsentlighet utförs

Kassaflödesanalys

KONCERNEN

Nettoomsättningen

transporttjänster

Uppskattningar och bedömningar

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

11 055

11 204

6 739

6 624

3 617

1 974

2 988

1 833

51 186

49 207

31 848

29 952

direktör 1 266 tkr (347 tkr))
TOTALT
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NOTER //

// NOTER

KONCERNEN
2015

MODERBOLAGET

2014

2015

2014

KONCERNEN

STYRELSELEDAMÖTER OCH
HAVARE

Aktuell skatt för året

Antal styrelseledamöter på

Uppskjuten skatt

Män

2

2

7

2

7

2

7

SUMMA

2014

2015

2014

2015

2014

-14

–222

–

Ingående anskaffningsvärden

1 074

1 074

-1 019

-863

–

–

Genom förvärv av dotterföretag

2 200

-258

-331

–

–

UTGÅENDE ACKUMULERADE

-1 574

-1 208

-222

0

7
KONCERNEN

TOTALT

9

9

9

KONCERNEN
2015

9

MODERBOLAGET

2014

2015

2014

ANTAL VERKSTÄLLANDE

2015
Redovisat resultat före skatt

1 289

355

-350

-82

-284

-78

TOTALT

9

8

9

9

8

9

8

8

skattesats (22%)

skattepliktiga intäkter
SUMMA

-50

-

-41

-

103

68

103

78

-297

-14

-222

NOT 12 // UPPSKJUTEN SKATT

Utdelningar
Kapitalandelsresultat Procab
Kapitalandelsresultat Eksjö

2014

MODERBOLAGET
2015

2014

–

–

450

450

858

51

-

-

103

618

-

-

Omvärderingsresultat

1057

-

-

-

SUMMA

2 018

669

450

450

Renhållning

Ingående avskrivningar

-645

-537

Årets avskrivningar

-526

-108

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR

-1 171

-645

UTGÅENDE RESTVÄRDE ENLIGT PLAN

2 103

429

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

2014

Ingående

utrangeringar
UTGÅENDE ACKUMULERADE

Ingående avskrivningar

skatt som har redovisats i resultaträkningen
samt å andra sidan den inkomstskatt som

-Försäljningar och

Uppskjuten skatt på övervärden i materiella
anläggningstillgångar

SUMMA

10

10

-1 029

-873

-1 019

-863

utrangeringar
Årets avskrivningar
UTGÅENDE ACKUMULERADE
ANSKAFFNINGSVÄRDEN
ENLIGT PLAN

I balansräkningen fördelas den

2015

2014

2015

2014

–

–

30

48

Övriga ränteintäkter

159

230

137

183

SUMMA

159

230

167

231

Ränteintäkter från
koncernföretag

Övervärden i materiella

340

anläggningstillgångar

350

Obeskattade reserver

6 970

5 410

SUMMA

7 310

5 760

NOT 13 // PROGRAMVAROR
KONCERNEN

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter,
inköp

NOT 10 // RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN

Räntekostnader
Räntekostnader koncernbolag
SUMMA
28 ÅRSREDOVISNING
ÅRSREDOVISNING2015
2015//TRANSAB
TRANSAB

MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

-560

-799

-31

-74

–

–

-

-82

-560

-799

-31

-156

68 313

företag

15 523

-

Inköp

29 117

5 377

Försäljningar och
utrangeringar

-19 297

-7 379

UTGÅENDE ACKUMULERADE

91 654

66 311

-31 510

-29 159

MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

20 080

20 080

4 177

4 177

Genom förvärv av dotterföretag

-6 133

-

Försäljningar och
utrangeringar

10 553

4 903

Årets avskrivningar
UTGÅENDE ACKUMULERADE

-7 965

-7 254

-3 763

-

-3 763

-

AVSKRIVNINGAR

-35 055

-31 510

UTGÅENDE RESTVÄRDE
16 317

20 080

414

4 177

-3 625

-3 105

-830

-657

946

-

946

-

-463

-520

-116

-173

-3 142

-3 625

0

-830

13 175

16 455

414

3 347

ENLIGT PLAN

56 599

34 801

uppskjutna skatten enligt följande:

NOT 9 // ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH
LIKNANDE RESULTATPOSTER
MODERBOLAGET

66 311

Årets förändring

belöper sig på verksamheten utgörs av:

UTGÅENDE RESTVÄRDE

KONCERNEN

2014

Årets förändringar

KONCERNEN

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomst-

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver

Proc Transportservice har genom förvärv av kvarvarande 50% av andelarna
blivit dotterbolag till Transportaktiebolaget i Jönköping per 2015-12-31.
Resultat från intresseföretag i koncernen vid förvärvstillfället utgörs således av
de 858 tkr i sin helhet givet att förvärvet sker per den 31 december. Till detta
kommer ett omvärderingsresultat om 1 057 tkr som utgör skillnaden mellan
fövärvspriset om 2 500 tkr och det koncernmässiga värdet på andelarna vid
förvärvstillfället som var 1 443 tkr.

Genom förvärv av dotter-

Ingående avskrivningar

NOT 15 // BYGGNADER OCH MARK

-Försäljningar och
KONCERNEN
2015

2015

0

2015

Årets förändringar
1 074

Årets förändring

NOT 8 // RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
KONCERNEN

anskaffningsvärden

3 274

anskaffningsvärden

Med verkställande direktören har avtal tecknats om avgångsvederlag
uppgående till 12 månadslöner. Avtalet avser endast uppsägning från
företagets sida.

Ingående

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Skatt beräknad enligt gällande

Skatteeffekt av ej
Män

2014

370

kostnader

DANDE BEFATTNINGSHAVARE

2015

1 587

Skatteeffekt av ej avdragsgilla

DIREKTÖRER OCH ANDRA LE-

2014

MODERBOLAGET

KONCERNEN

KONCERNEN

MODERBOLAGET

-297

Andel i intresseföretags skatt
Kvinnor

NOT 16 // MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

2015

LEDANDE BEFATTNINGS-

balansdagen

NOT 14 // GOODWILL

NOT 11 // SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

Utgående ackumulerade
avskrivningar
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
UTGÅENDE ACKUMULERADE
AVSKRIVNINGAR
UTGÅENDE RESTVÄRDE
ENLIGT PLAN

MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

-127

–37

-127

–37

-90

-90

-90

-90

-217

-127

-217

-127

232

322

232

322

Förvaltningsfastighet
En av fastigheterna är en kontors- och industrifastighet som innehas för
långsiktig uthyrning och delvis hyrs ut till ett koncernföretag. Fastigheten
klassificeras därför som förvaltningsfastighet i Kindgrensgatan Fastighets
AB och som rörelsefastighet i koncernen. Förvaltningsfastighetens redovisade värde uppgår till 10 249 tkr (10 551 tkr).
För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknadsvärde
baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för
eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller
skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa
värderingsmetoder som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern värdering görs
när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas väsentligt
påverka fastighetens verkliga värde, dock minst var femte år.
Fastigheten värderades våren 2015 till 18 500 tkr, av en oberoende värderingsman. Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade framtida
kassaflöden, dels nyligen genomförda transaktioner mellan oberoende
parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde användes en kalkylperiod på fem år och
en diskonteringsränta före skatt på 10,15 %, inflationen antogs vara inom
intervallet 1-2 % per år och fastigheten förutsattes fortsatt vara uthyrd i
sin helhet. Inför årets bokslut har företagsledningen gjort en bedömning
av det verkliga värdet. Ledningen anser inte att de parametrar som användes i föregående värdering har förändrats på ett väsentligt sätt.
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NOTER //

// NOTER

NOT 17 // INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN

Ingående
anskaffningsvärden

NOT 19 // UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT

MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

15 100

14 597

13 554

13 055

Försäljningar och
utrangeringar
UTGÅENDE ACKUMULERADE
ANSKAFFNINGSVÄRDEN
Ingående avskrivningar

3 050

687

2 797

661

utrangeringar
Årets avskrivningar
UTGÅENDE ACKUMULERADE
AVSKRIVNINGAR
UTGÅENDE RESTVÄRDE
ENLIGT PLAN

MODERBOLAGET

2014

2015

Uppdragsin-

-184

-2 628

-162

51 315

79 317

51 315

räkenskapspe-

15 100

13 723

13 554

-9 918

-8 292

-8 668

-7 140

erad intäkt för

1 874

184

1 789

162

-1 784

-1 810

-1 668

Renhållningsaktiebolag

-9 918

-8 547

-8 668

5 585

5 182

5 176

4 886

Fakturerade

46 920

27 521

46 920

27 521

-43 147

-26 388

-43 147

-26 388

3 773

1 133

3 773

1 133

Upparbetad

556279-7620

för uppdrag

Upparbetade
intäkter

Nässjö

belopp
556279-7620

Kapitalandel %

50

Rösträttsandel %

50

Nässjö

Redovisat
värde

9 757

Antal
andelar

5 000

SUMMA

1 211

1 102

Kapitalandel
UTGÅENDE
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

1 211

1 102

-543

-964

-543

-964

668

138

668

138

4 441

1 271

4 441

1 271

–

–

3 194

3 194

21 493

9 045

15 314

45 852

–

–

-1 503

- 1 503

2014-12-31

2015-12-31

2013-12-31

684

421

557

236

4 913

4 908

3 149

3 002

3 470

3 270

2 331

2 062

1 587

1 274

777

528

442

423

–

-

4 021

4 333

1 511

2 986

15 117

14 629

8 325

8 814

Upplupna
semesterlöner
Upplupna
sociala avgifter
Bonus till

–

5 695

5 695

21 493

9 045

19 506

50 044

Aktie-kapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

21 493

9 045

6 228

36 766

Aktieutdelning

–

–

-1 290

-1 290

Årets resultat

–

–

355

355

21 493

9 045

5 293

35 831

Aktieutdelning

–

–

-1 504

- 1 504

Årets resultat

–

–

1 067

1 067

21 493

9 045

4 856

35 394

2015-12-31

Upplupna hyror
Övriga poster
SUMMA

MODERBOLAGET

Eget kapital
2014-12-31

Eget kapital
2015-12-31

NOT 25 // STÄLLDA SÄKERHETER
KONCERNEN
2015-12-31

Rösträttsandel %

Redovisat
värde

Antal
andelar

50

50

13 500

5 000

Förutbetalda
hyror
Upplupna

13 500

intäkter

2014-12-31

leasingavgifter
Övriga poster
SUMMA

11 060

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

686

631

623

568

157

-

157

-

63

31

42

10

1 824

1 821

576

971

2 730

2 483

1 398

1 549

-

-560

-112

9 757

10 948

204-12-31

Avseende avsättningar för

till kreditinstitut
Fastighets-

9 500

9 500

–

–

53 560

52 360

39 360

39 360

52 782

28 022

–

–

115 842

89 882

39 360

39 360

inteckningar
Företagsinteckningar
äganderättsförbehåll
SÄKERHETER

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

Garantiavsättningar

854

852

854

833

Övriga avsättningar

410

410

410

410

1 264

1 262

1 264

1 243

NOT 26 // ANSVARSFÖRBINDELSER
KONCERNEN
2015-12-31

förbindelser
Borgensförbindelse

Långfristiga skulder till kreditinstitut som förfaller till betalning enligt

KONCERNEN

till koncernföretag

MODERBOLAGET

2015

2014

2015

2014

26 122

16 070

-

1 347

11 598

7 461

–

–

37 720

23 531

0

1 347

MODERBOLAGET

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

40

40

–

–

–

–

2 000

2 000

40

40

2 000

2 000

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Borgens-

NOT 23 // LÅNGFRISTIGA SKULDER
påföljande tidpunkter:

-631

2015-12-31

Maskiner med

NOT 22 // ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

SUMMA

2014-12-31

Avseende Skulder

kvotvärde 100 kr.

MODERBOLAGET

MODERBOLAGET

FÖR EGNA AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

SUMMA STÄLLDA

Kapitalandel %

10 948

–

Aktiekapitalet består av 214 933 st (214 933 st) aktier med

NOT 20 // FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

9 575

2015-12-31

i koncernföretag

Årets resultat

MODERBOLAGET

2015-12-31
Upplupna löner

2013-12-31

räkning

KONCERNEN

Omklassificering till andelar

-1 290

Eget kapital

turerad intäkt

Förutbetalda

anskaffningsvärden

-1 290

KONCERNEN

kunder

men ej fak-

SUMMA

Ingående

–

Aktieutdelning

KONCERNEN

Eksjö

–

Eget kapital

-1 690

-9 828

SUMMA

MODERBOLAGET

Aktieutdelning

Upparbetade

belopp

MODERBOLAGET

Renhållningsaktiebolag

43 948

Årets resultat

Fakturerade

Eksjö

13 410

fastpris
intäkter

KONCERNEN		ORG NR		SÄTE

KONCERNEN

9 045

uppdrag till

NOT 18 // ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

Eksjö Renhållningsaktiebolag

21 493

2014-12-31

till löpande

Eksjö Renhållningsaktiebolag

Summa eget
kapital

Eget kapital

Upparbetad
men ej faktur-

15 413

Balanserad
vinst och
årets resultat

2013-12-31
79 317

NOT 24 // UPPLUPNA KOSTNADER
OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Övrigt
tillskjutet
kapital

Aktie-kapital

Eget kapital

rioden
-2 737

KONCERNEN

2014

komster som
intäkt under

Årets förändringar
Försäljningar och

2015

redovisats som

Årets förändringar
Inköp

KONCERNEN

NOT 21 // FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER

Förfaller till betalning
senare än ett men inom
fem år

Skillnaden mellan andelarnas bokförda värde i koncernen och Transportaktiebolaget i Jönköpings andel i intressebolagets egna kapital uppgår

Förfaller till betalning
senare än ett men inom

till 3 499 (4 287) tkr och utgörs av övervärde i fastighet 1 289 (1 340)

fem år

tkr samt koncernmässig goodwill 2 210 (2 947) tkr.

SUMMA
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2015//TRANSAB
TRANSAB
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NOTER //

NOT 27 // LIKVIDA MEDEL

NOT 29 // ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
KONCERNEN

2015-12-31
Banktillgodohavanden
Medel på koncernkonto

2014-12-31

MODERBOLAGET

2 486

2015-12-31

322

17 780

2014-12-31
19 521

17 780

19 521

–

–

20 266

19 843

17 780

19 521

KONCERNEN		ORG NR		

SÄTE

Bjursells i Jönköping AB

556088-6292

Jönköping

Kindgrensgatan Fastighets AB

556712-9902

Jönköping

NÅI Transport AB		556159-5637

Nässjö

Nässjö Kombiterminal AB

556776-9350

Jönköping

Proc Transportservice AB

556592-6671

Nässjö

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas
årsstämman 2016-04-22 för fastställelse.

LIKVIDA MEDEL
I KASSAFLÖDESANALYSEN

JÖNKÖPING 2016-04-22
Kapitalandel %

Rösträttsandel %

Antal aktier

Bokfört värde
15-12-31

100

100

50 000

10 007

100

100

1 000

100

NÅI Transport AB

100

100

1 000

3 398

Nässjö Kombiterminal AB

100

100

1 000

5 585

Proc Transportservice AB

100

100

1 000

3 071

MODERBOLAGET
Bjursells i
Jönköping AB
Kindgrensgatan

NOT 28 // BOKSLUTSDISPOSITIONER

Fastighets AB
2015

2014

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och

-1 156

233

-3

13

-1 247

1 583

-336

-

avskrivningar enligt plan
Förändring av reserv
pågående arbeten
Koncernbidrag
Förändring av periodiseringsfond
SUMMA

SUMMA

-2 742

1 829

22 161

Ingående
anskaffningsvärden
Inköp av andelar
Omklassificeringar från
intresseföretag

2015

2014

19 000

23 190

2 500

-

571

-

-

- 4 100

22 161

19 090

22 161

19 090

Nedsättning av aktiekapital
UTGÅENDE ACKUMULERAT
ANSKAFFNINGSVÄRDEN
UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

THORD SANDAHL
Styrelseordförande

FREDRIK WÅNEHED
Verkställande Direktör

STEFAN ARBIN

SARA BERGLUND

CAMILLA ELM

LARS-GÖRAN HAKESTRAND

STIG HOLM

JOHACIM ISAKSSON

ANNA HUGOSSON
Arbetstagarrepresentant

JOHAN PAULSSON
Arbetstagarrepresentant

NOT 30 // CHECKRÄKNINGSKREDIT
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

20 000

20 000

20 000

20 000

Beviljat belopp på
checkräkningskredit
uppgår till

Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-04-04.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

KENT BARDH
Auktoriserad revisor

MATS ANGSLYCKE
Auktoriserad revisor

NOT 31 // OBESKATTADE RESERVER
2015-12-31

2014-12-31

3 610

2 453

36

33

336

-

3 982

2 486

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
Lagerreserv i
pågående arbete
Periodiseringsfonder
SUMMA

32 ÅRSREDOVISNING
032
ÅRSREDOVISNING2015
2015/ TRANSAB
/ TRANSAB

TRANSAB/ ÅRSREDOVISNING
/ ÅRSREDOVISNING2015
2015 033
33
TRANSAB

REVISIONSBERÄTTELSE//

// STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP

Revisionsberättelse

Styrelse och ledningsgrupp

Till årsstämman i Transportaktiebolaget i Jönköping, org.nr 556767-3305

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Transportaktiebolaget i Jönköping för år 2014. Bolagets
årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 16-33.

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Transportaktiebolaget i Jönköping
för år 2014.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
FÖR ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed
i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav
samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet
att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering
av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Ledningen

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR

FREDRIK WÅNEHED
Verkställande Direktör

ANDERS WITTSKOG
Affärsområdeschef Logistik

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

NIKLAS ANDERSSON
Affärsområdeschef Bygg och anläggning

MIKAEL NORS
Driftchef Bjursells

MARTIN FLINK
projektchef Entreprenad Höglandet

PER SEGELRYD
Projektchef Entreprenad Jönköping

OSKAR BERNSTRÖM
Ekonomichef		

ROBERT SVENSSON
Verksamhetscontroller

REVISORNS ANSVAR
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören
är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelse
THORD SANDAHL
Styrelseordförande

FREDRIK WÅNEHED
Verkställande Direktör

STEFAN ARBIN

SARA BERGLUND

CAMILLA ELM

LARS-GÖRAN HAKESTRAND

STIG HOLM

JOHACIM ISAKSSON

ANNA HUGOSSON
Arbetstagarrepresentant

JOHAN PAULSSON
Arbetstagarrepresentant

UTTALANDEN
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

JÖNKÖPING DEN 4 APRIL 2016
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

UTTALANDEN
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Transportaktiebolaget i Jönköpings och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2014 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
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Kent Bardh 		
Auktoriserad revisor		

Mats Angslycke
Auktoriserad revisor
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