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Lastbilscentralen hade sin bas i flyghangaren på gamla flygfältet. 

En av Transabs grundare och förste 

styrelseordförande Einar Hurtig.

TRANSAB bildades 1968
Under 1960-talet fanns i Jönköping och Huskvarna tre företag 
som bedrev lokal åkeriverksamhet. Det var de två ekonomiska 
föreningarna Lastbilscentralen i Jönköping och Jönköpings för-
enade åkerier och så var det aktiebolaget A-schakt AB som ägdes 
av Osvald Adamsson. Dessa tre företag hade likartad verksamhet. 

För att öka konkurrenskraften, genom rationaliseringar, 
tog två framsynta och handlingskraftiga män, Einar Hurtig och 
Göran Larsson, initiativet till förhandlingar om ett samgående. 
Åkeriföreningens ombudsman Kronstrand och Intressebolagets 
VD Uno Ryttegård kontaktades som förhandlare. Förhandling-
arna ledde 1968 fram till bildandet av Transportaktiebolaget i 
Jönköping, TRANSAB. Medlarnas svåraste och för framtiden 
viktigaste fråga var att ägandet och inflytandet i aktiebolaget 
skulle stå i proportion till de produktionsresurser var och en 
ställde till företagets förfogande.

TRANSAB blir maskinägare
1972 träffades uppgörelse med Osvald Adamsson att överta 
inkråmet i A-schakt AB och erbjuda de lejdåkare som fanns i 
A-schakt bli aktieägare i TRANSAB. Fastigheten Överblicken 
6 köptes 1973 och bebyggdes med kontor och servicehall. 
Efter köpet av A-schakt hade TRANSAB även maskinresurser. 
TRANSAB övertar SCHAKTAB 1974. TRANSAB blir ägare till 
fastigheten Ärevarvet. Under åren 1975-1980 konsolideras verk-
samheten lyckosamt. Fastigheten Överdraget inköps och bebyggs. 

Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri och Eksjö Transport AB
Nässjö Åkeri startades 1952 och dess förste chef blev den legen-
dariske Lars Axeheim som förjänstfullt bidragit till utvecklingen 
av åkerinäringen under mer än 50 år.

1969 skedde ett samgående med Nässjö Maskinschakt AB. 
Efter fortsatt utveckling under 70 och 80-talen köpte Bilspe-

historik

Jubileum Transab firade 40 år

1968-2008

2  |  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 0 8  |  t r A N s A B



Innehållsförteckning

Året i sammandrag  ........................ 4 
transabgruppen – det är vi .............. 5
VD har ordet .................................. 6

AffäRSOmRÅDEN 
Bygg/anläggning ............................ 7
Logistik  ........................................ 8
Entreprenad ................................... 9  
Återvinning/miljö/kvalitet .............. 10
Medarbetare på transab ............... 11
Ekonomichefen har ordet .............. 12 

fINANSIEll INfORmATION 
Förvaltningsberättelse  ................. 13

koncernens resultaträkning ........... 15

koncernens balansräkning ........15-16

koncernens kassaflödesanalys ..... 17

Moderbolagets resultaträkning ...... 17

Moderbolagets balansräkning........ 18

Moderbolagets kassaflödesanalys . 18

Noter  ......................................19-26

styrelse och revisorer ................... 27

revisionsberättelse ...................... 27

Lösflak för lokaltransporter

dition hela åkeriet i slutet på 80-talet för att komma över fjärr-
trafiken. Under mitten av 90-talet ville så Bilspedition sälja allt 
utom fjärrtrafiken. 1996 förvärvade så Transab och Höglandets 
Invest AB resterna av tidigare Nässjö Åkeri. 

Under 2003 och 2004 utvecklade detta bolag tillsammans 
med Nässjö Kommun en kombiterminal på Gamlarp i Nässjö 
under namnet Höglandets Terminal AB. 

Bjursell fusioneras
Våren 2002 köptes lastbilar och mobilkranar ut ifrån Bjursells 
för att ingå som resurser hos åkeriägarna på TRANSAB. 2004 
förvärvas återstoden av Bjursells.

”Raggartomten” och Solåsvägen
Under 2004 tas TRANSAB:s nya kontor och lagerlokal på 
Kvarteret Äringen i bruk. Under åren 2001 till 2004 planerade 

ledningen för att konvertera Solåsområdet till köpcenter och 
bebygga den så kallade raggargården bakom Arla med en ny 
modern anläggning för logistik. 

Omstrukturering
Under 2008 har vi så kommit till vägs ände med alla de bolag 
som fanns kopplade till varandra i ett snår. I det närmaste 
100% av ägarna vill få en bättre struktur. Man vill skapa två 
koncerner, en för produktion och en för fastigheter. På så sätt 
uppnås också en bättre likviditet i aktierna. Vi når dessutom ett 
syfte till, vi skapar en flexibilitet för olika ägare att välja att äga  
aktier i fastigheter eller i transportbolaget eller i båda.

Trafikledare
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Nässjö Åkeris historia



Transabgruppen Holding i Jönköping AB

Transabgruppen har varit moderbolag i 
gruppen. Under 2009 har modern delat ut 
aktierna i Transab till sina aktieägare, detta 
innebär att två koncerner har bildats, en 
för produktion och en för fastigheter. Det 
snåriga korsägandet har upphört och en 
enkel modern struktur har skapats för att 
förenkla den operativa ledningen.

I produktionskoncernen ingår moderbo-
laget ”Nya  Transab” med Kindgrensgatan 
Fastighets AB, Miljöfabriken i Småland 
AB, Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri, 
Bjursells i Jönköping AB och NÅI Trans-
port AB som helägda dotterbolag. Utöver 
detta äger Transab 50% av intressebolaget 
Höglandets Terminal AB. Inom Bjursells 
finns rikliga maskinresurser för entrepre-
nadarbeten och inom NÅI  Transport AB 
finns rikliga transportresurser för logistik 
och  forsling. NÅI opererar dessutom verk-
samheten inom Höglandets  Terminal AB. 
Tillsammans bildar bolagen en stark före-
tagsgrupp på Småländska höglandet med 
åtagande med stor geografisk spridning.

ÅrEt i  sAMMANDrAg

2008 – omstrukturering
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förändring av Transabgruppen



Transab – en komplett partner
Vi har under 2008 startat den största omstruktureringen i 
Transabs historia. Höglandets Invest AB i Nässjö har förvärvat 
Hakarps Åkeri/Göstas Åkeris hela aktieinnehav i Transabgrup-
pen Holding i Jönköping AB. Genom denna affär blev en 
aktiemajoritet överens om att genomföra struktureringen på 
så sätt att Transab förvärvar bolagen NÅI Transport AB och 
Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri och därmed 50% av Hög-
landets Terminal AB. Fastigheterna placeras i en egen koncern 
avskiljd från den övriga verksamheten. Verksamheten i Transab 
har indelats i tre affärsområden, Bygg/Anläggning - Logistik 
- Entreprenad. Ett profitcenter bildas i Jönköping. Tack vare 
detta och ett helhjärtat engagemang av personal och delägare, 
vilket gett ett förbättrat marknadsarbete, kan vi glädjas åt en 
rekordomsättning och ett förbättrat resultat.

En av de viktigare punkterna på vår agenda är att attrahera 
fler att bli delägare hos oss, den nya strukturen kommer att göra 
det lättare att bli medlem och/eller aktieägare i Transab.

Transab har fyllt 40 år under 2008 och är ett av de äldre före-
tagen i branschen. Varumärket är välkänt i regionen men börjar 
även bli känt i ett större geografiskt område. 

Vår satsning på specialisering inom sanering och som schakt-
entreprenör har slagit väl ut och vi har inom Bjursells kunnat 
erhålla flera viktiga kunduppdrag. 

Investeringsviljan har varit god under året, hos våra anslutna 
företag, vilket gör att vi kan erbjuda en bil- och maskinflotta 
som ligger i framkant både tekniskt och miljömässigt.

Återvinningsanläggningen på Torsvik är fär-
digbyggd och en process har startat för att bryta 
ut detta affärsområde och fortsätta utvecklingen 
i ett eget delägt bolag.

Koncernchef / Pär Aronsson
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VD hAr orDEt

Transab - en komplett partner



Inom affärsområdet Bygg/Anläggning erbjuder vi transporter 
och maskintjänster. Ofta handlar det om stora volymer som 
ska transporteras, schaktas eller lyftas. Resursflottan utgörs av 
fordon, maskiner och mobilkranar vilka också är stommen 
i verksamheten. Vår kundkrets består både av stora och små 
byggbolag, privatpersoner, kommuner samt vägverk. Vår kapa-
citet bidrar till att vi kan anpassa resurserna för såväl enskilda 
uppdrag som totallösningar. Transportledarna är vår effektiva 
länk mellan Transab och våra kunder, när de koordinerar ca 
350 fordon och maskiner.

flertalet stora projekt
2008 var ett bra år då Transab levererade tjänster inom allt från 
trädgårdsprojekt till stora projekt inom sanering och byggna-
tion. Jönköpings expansiva utveckling har gjort att det funnits 
många projekt igång där vi fått möjlighet att utnyttja vår 
kapacitet och våra resurser med flexibla lösningar. Vi har till-
sammans med Bjursells maskinstyrka kunnat erbjuda kunderna 
helhetslösningar för både små och stora projekt.

Större projekt som krävde många fordon och maskiner
–  Lyft & kranarbeten vid DHL, Torsvik.
–  Sanering i Ekenässjön.
–  Transporter vid Citytunneln i Malmö.
–  Maskin- & transportarbeten, Corallen A6.
–  Större transportarbete i Helsingborg, flytt av tidigare deponi.
–  Maskin- & transportarbeten, PNL-Torsvik.
–  Maskinarbeten åt Ekotec, saneringar.
–  Maskin- & transportarbeten, gator och va Fagerslätt.
–  Arbeten vid Kålgården i Jönköping, ”ormen” med parkmiljö.
–  Ny deponi på Hult i Jönköpings Kommun.

Det har byggts flera nya bostadsområden i Jönköping de senaste 
åren och ny industrimark exploateras löpande framförallt på 

Hedenstorp och Torsvik. Transab har både varit samarbetspart-
ner och UE åt flera kunder såsom kommun, byggföretag och 
privatpersoner när Jönköping har byggts ut och utvecklats till 
en av Sveriges mest expansiva städer. Efterfrågan på maskiner 
och transporter har varit stor både lokalt och regionalt. 

Utveckling
Mobilkommunikation kommer att förändra orderhantering 
och förenkla informationsflödet mellan trafikledning och 
förare/maskinist. Ett pilotprojekt med Vehco har körts och en 
grupp bestående av Transab, GLC Göteborg och Malmö LBC 
har tillsats för att gemensamt utvärdera ytterliggare leverantörer.

Vi ser ljust på framtiden och antar utmaningen att erbjuda 
kunden fler enheter då Nå-Etb fusionerats in i Transab. Vi ska 
jobba närmare kunden för att kunna serva projekten med rätt 
resurser och för att bli det självklara valet av leverantör även i 
framtiden.

Affärsområdeschef / Fredrik Wånehed
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AFFÄrsoMrÅDE: Bygg/ANLÄggNiNg

Stor omsättningsökning



Affärsområdet Logistik har under 2008 fått en ny organisation. 
Kompetens har tillförts genom rekrytering. Detta i syfte för att 
kunna satsa på framtagning av nya transportkoncept och inte 
minst på marknadsbearbetning. 

Affärsområdet säljer transporter inom distribution, kombi, 
tank och bulk. Vi erbjuder även lager, krossdocking, stuffning, 
stripning samt container depålager vid vår kombiterminal. 

Tank/Bulktransporter
Bränsletransporter har utvecklats positivt under året. Vi har fått 
stora åtaganden och där våra kunderna lägger ett större ansvar 
på oss som transportör. Vi transporterar pellets, tjockolja och 
pulver från fabrik eller hamndepåer till konsumentens villa eller 
fjärrvärmeanläggningar. Under sommarhalvåret utför vi främst 
transporter av insatsvaror till industrier, asfaltsfabriker eller 
reningsverk. 

Under 2008 har vi fått ett fortsatt förtroende av Neova att 
distribuera pellets i lösvikt. Deras volymer har kraftigt ökat 
inom främst till mellanstora förbrukare. 

Vi räknar med att utveckla våra bulktransporter i ett större 
geografisk område under kommande år samt genom ökat 
 samarbete med andra partner.

Distribution/lager 
Efter att ha haft en bra beläggning så drabbades vi av kon-
junkturnedgången i slutet av året. Flera av våra kunder, som vi 
distribuerar åt, har fått minskade volymer. 

Vi har fått ett nytt uppdrag av Carlsberg på lager, krossdock-
ing samt överföringstransporter. Uppdraget kommer att starta i 
början av 2009. 

Vi tror att vi kan expandera inom detta segment genom att 
erbjuda nya lösningar som samdistribution, lager, krossdocking 
samt nya enhetstransporter med samarbetspartner.

Kombitransporter/Höglandets terminal
Vår kombiterminal har haft en mycket positiv utveckling under 
året. Under hösten fick vi ytterligare en tågskyttel med daglig 
trafik från Göteborgs hamn.

Våra forslingsuppdrag av container och trailer till slutkunder 
inom regionen har haft en kraftig tillväxt. 

Via vår kombiterminal kommer vi att kunna erbjuda nya 
transportlösningar via järnvägs-skyttlar på flera destinationer. 
Vi har flera långt gångna upplägg med trafik i nord och sydlig 
riktning både inom och utom Sverige. 

framtiden
Affärsområdet ser ljust på framtiden av flera orsaker:
– Vår region ligger i Sveriges fjärde bästa logistikläge. 
– Den geografiska och demografiska mittpunkt i Norden ger 

möjlig heter till nya transportupplägg.
– Företagen i regionen söker nya transportlösningar i lågkonjunkturen.
– Vår nya organisation med utökad kompetens inom flera logistik-

områden.
– Vi förtydligar våra produkter och tjänster.
– Ökat samarbete med Sävsjö Transport AB.

Affärsområdeschef / Anders Wittskog
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AFFÄrsoMrÅDE: Logistik

logistik med kombitrafik ett affärsområde inför framtiden



Bjursells är ett helägt dotterbolag inom Transabgruppen
Samverkan mellan företagen i gruppen har ökat och gett bra 
synergieffekter. Bjursells äger idag ca 30 tunga maskiner för 
schaktentreprenad och uthyrning. Entreprenadverksamheten 
i Nya Transab ska fokusera på sanering, rivning större terras-
seringsentreprenader och schaktentreprenader samt egenutveck-
lade projekt. Transab har inriktning på den lokala marknaden 
med framförallt service till lokala byggare, samt kommun och 
stat. Bjursells har större entreprenadmaskiner för uthyrning och 
större UE schakter.  

Producerade volymer har ökat i förhållande till budgeterad 
volym och resultatet överträffar budget och följer väl senare 
lagda prognoser. Vi har deltagit i flera större projekt under 
2008 med stor framgång. 

Som exempel kan nämnas: 
– Gamla Nässjö åkeri har ett starkt fäste på Höglandet.
– Sanering av glasbrukstomten i Ekenässjön ca 30 mkr. 
– Som underentreprenör till Skanska har vi iordningställt ett   

ca  30 ha stort industriområde i Torsvik.

Entreprenadmaskinerna har under 2008 haft god sysselsättning.

framtid/utveckling
Satsningen på maskinuthyrningsverksamhet och investering i 
nya maskiner fortsätter. Bjursells är i dag en resursstark schakt-
entreprenör i syd- och mellansverige, vilket tillsammans med 
Transab ger en komplett partner för kunden.

Affärsområdeschef / Stefan Wadman
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AFFÄrsoMrÅDE: ENtrEPrENAD

Strategiska rekryteringar har gett resultat



Transab har under 2008 startat sin nya verksamhet Återvinning 
på tomten intill Kraftvärmeverket, på Torsvik. Under 2009 
kommer verksamheten att utvecklas tillsammans med andra 
aktörer inom segmentet Miljöfabriken i Småland AB (MIF).

Återvinningsanläggning Torsvik
Anläggningen är utrustad med en 24 m lastbilsvåg med 
vågprogram samt inhägnad med motorstyrda grindar, belys-
ningsmaster, oljeavskiljare kontor och omklädningsutrymmen. 
Kontrollprogram är upprättade och förstagångsbesiktning har 
utförts under sommaren 2008 med Länsstyrelsen.

Bemanning av verksamheten 
Ansvarig för verksamheten är tillsvidare Per Segelryd. Under 
2009 startar MIF sin verksamhet och då integreras driftperso-
nal för vägning och administration. Maskiner på anläggningen 
består av lastmaskin samt grävmaskin deltid med utrustning 
för materialhantering. Krossning av olika materialslag sker med 

externa entreprenörer. Anläggningen genererar transporter för 
material såväl in som ut från anläggningen av olika typer av 
fordon.   

Inriktning av verksamheten
Verksamheten koncentreras på avfall från bygg- och anlägg-
ningsverksamhet. MIF tar in betong, tegel, asfalt, trä, brännbart 
avfall, skrot, stubbar, grus m m till anläggningen. Avtal finns 
för leverans av brännbart avfall till JKPG:s Energis Värmeverk 
intill oss på Torsvik. Betong och asfalt säljs efter krossning till 
marknaden som vägbyggnadsmaterial. Trä levereras till värme-
verk m m efter krossning. Tegel kan användas till ytskikt eller 
förstärkning samt byggnation.   

framtiden för återvinning
I takt med att förbuden ökar för deponi måste mer och mer 
avfall hanteras genom återvinning. Förr deponerades 100%, 
numera endast ca 3 % av avfallsmängderna. Industrin inom alla 
områden samt försäljning av produkter visar också på ökade 
volymer. Detta gör att Miljöfabriken i Småland AB skall vara 
en av framtidens aktörer för återvinning och ta hand om ökade 
volymer och nya avfallsprodukter.   

miljö och kvalitetscertifiering
Transab är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det 
innebär att vi har utarbetat ett ledningssystem som ett stöd för 
att systematiskt höja kvaliteten i våra tjänster, samtidigt som 
vi har som mål att belasta vår miljö i så liten utsträckning som 
möjligt. Vi upplever själva att vi har god nytta av lednings-
systemet för miljö och kvalitet samtidigt som många kunder 
kräver detta som en garanti för att vi håller en modern och hög 
standard på våra tjänster.
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ÅtErViNNiNg/MiLJö/kVALitEt

miljö och kvalitet viktigt för verksamheten 

MEDArBEtArE PÅ trANsAB

Personalutveckling i fokus



Trivsel i jobbet är en grundförutsättning för framgångsrik 
verksamhet och ökat intresse för kompetensutveckling. Detta 
skapar vi i Transab genom öppenhet, gemenskap och kontinu-
erlig information. Genom årlig inventering av utbildnings- och 
utvecklingsbehov, bland annat genom våra utvecklingssamtal 
får vi ett bra beslutsunderlag både för organisationsutveckling 
och individuell kompetensutveckling på olika sätt.

Vi har utvecklat våra informationskanaler, genom upp-
datering av vårt intranet, spridning av internt info-blad och 
kontinuerliga info-träffar. 

Transab har tagit fram ett friskvårdspaket för personal och 
anslutna företag. Målet är att hitta rätt träningsaktivitet och få 
en personlig vägledning. På så vis hoppas man att minska den 
redan låga sjukfrånvaron.

Våra olika personalpolicies och riktlinjer har vi gjort tillgäng-
liga för medarbetarna genom vårt intranet. Vi räknar med att 
detta ska verka för en fortlöpande utveckling av samspelet med 
medarbetarna i frågor rörande trivsel och arbetsgemenskap.

Pågående organisationsförändringar kommer att ge en fullgod 
plattform för fortsatt utveckling.
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MEDArBEtArE PÅ trANsAB

Personalutveckling i fokus



2008 startade i högkonjunktur och slutade i finanskris. För 
Transabs del kom dock året mest att handla om återvinning 
och omstrukturering av koncernens bolagsstruktur. Verksam-
hetsmässigt blev det ännu ett starkt år med goda resultat för vår 
kärnverksamhet.

Resultat
2008 var ännu ett år präglat av stark konjunktur och omsätt-
ningsmässigt hamnade vi i nivå med de två tidigare åren för 
lastbilsverksamheten. En nivå där våra egna resurser inte alltid 
räckt till och externa resurser har fått stötta upp. Att hösten 
mest präglades av finanskrisens oro märktes inte i siffrorna, 
tvärtom hade Transab den starkaste perioden den sista delen 
av året. Kärnverksamheten uppnådde budgeterat resultat för 
året. Totalt sett fick vi betala en del för omstrukturering och 
uppstart av återvinningsverksamhet, vilket gav en mer blygsam 
totalsiffra.

framtid
Framtiden präglas givetvis av den omstrukturering som inleddes 
hösten 2008 och som avslutas våren 2009 när Nässjöbolagen 
Nässjö Åkeri och NÅI Transport införlivas i Transabgruppen. 

Samtidigt med omstruktureringsarbetet har ett effektiviserings-
arbete utförts där administrativa system ska säkerställa att den 
geografiskt utspridda organisationen ändå ska fungera bra och 
effektivt. Vi arbetar också hårt för att uppnå stordriftsfördelar 
och kostnadseffektivitet i samband med omstruktureringen. 
Samma administrativa organisation ska utöka servicen till 
bolagen i gruppen och dessutom ska kostnaden totalt sett vara 
mindre. Omstruktureringen som genomförs kommer att skapa 
en stark plattform för framtida verksamhet och utveckling. 

fastigheter
Från årsskiftet ligger nu fastigheten på Verktygsvägen i ett eget 
bolag som en del i ovan nämnda bolagsstrukturering. En åtgärd 
som ytterligare kommer tydliggöra fastighetens resultat. Båda 
våra fastigheter, lokaliserade på Verktygsvägen och Kindgrens-
gatan i Jönköping, har under året uppvisat goda resultat. Väl 
över budget. Fastigheterna är i det närmaste fullbelagda och vi 
har klarat av att göra en hel del anpassningsarbeten. I fastighets-
portföljen kommer under 2009 även den fastighet på Nyhems-
gatan i Nässjö, som Nässjö Åkeris lokaler ligger i, att tilläggas.

Ekonomichef / Oskar Bernström

På bilden saknas Pernilla Nilsson och Johanna Jansson i Nässjö.
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Ekonomichefen har ordet
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Information om verksamheten
Transportaktiebolagsgruppen i Jönköping Holding AB är moderbolag 
i den koncern i vilken de helägda dotterbolagen Transportaktiebolaget 
i Jönköping, Kväringen Fastighets AB och Kindgrensgatans Fastighets 
AB ingår. Bjursells i Jönköping AB är i sin tur helägt dotterbolag till 
Transportaktiebolaget i Jönköping. Kväringen Fastighets AB, som i 
början av 2009 ändrat firma från Transportaktiebolaget i Jönköping, 
har under 2008 bedrivit förmedling av transporter. Kindgrensgatans 
Fastighets AB äger och hyr ut en industrifastighet. Ett nytt bolag har 
startats som i början av 2009 fått namnet Transportaktiebolaget i 
Jönköping. Bjursells i Jönköping AB har under året bedrivit förmed-
ling av maskintjänster samt entreprenadverksamhet. Geografiskt 
verksamhetsområde är främst Jönköpings län, men även andra delar 
av Sverige.

ägarförhållande
Transportaktiebolagsgruppen i Jönköping Holding AB ägs av ett 
40-tal ägare och innehåller enbart fastigheter. Produktionsverk-
samheten finns nu i ”nya” Transab och ägs av ett 60-tal ägare efter 
införlivandet av Nässjöbolagen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Transportaktiebolagsgruppen i Jönköping Holding AB har under 
året bytt firma från Solåsen Fastighets AB. Per 2008-12-31 har 
det nystartade dotterbolaget Transportaktiebolaget i Jönköping 
övertagit transportförmedlingsverksamhet från Kväringen Fastighets 
AB samt per 2009-01-01 entreprenadverksamhet från Bjursells i 
Jönköping AB.

miljöpåverkan
Moderbolaget bedriver ingen anmälnings eller tillståndspliktig verk-
samhet enligt miljöbalken. Dotterbolaget Transportaktiebolaget i 
Jönköping har tillstånd enligt miljöbalken 12 Kap 6 § för utfyllnad 
med schaktmassor på fastigheten Hällstorp 1:18 i Jönköpings kom-
mun. Dotterbolaget Bjursells i Jönköping AB bedriver anmälnings-
pliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten avser 
avfallshantering och hantering av brandfarliga varor. Transportak-
tiebolaget i Jönköping och Bjursells i Jönköping AB är miljöcerti-
fierade enligt ISO 14001:1996 samt kvalitetscertifierade enligt ISO 
9001:2000.
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förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 16 751 554
Årets vinst 11 528
Utdelat på extrastämma 2009-03-09 -10 108 600
 6 654 482

Styrelsen föreslår att vinstmedlen 
disponeras så att
i ny räkning överförs 6 654 482
 6 654 482

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.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Moderbolagets verksamhet består efter de senaste årens omstruktu-
reringar enbart av förvaltande av aktier i dotterbolag samt intresse-
bolag. Skälet till omstruktureringarna inom koncernen är att skapa 
mer fokusering på kärnverksamheten och skapa en bättre plattform 
för framtida organiska expansioner. 

Ytterligare omstruktureringar kommer ske under 2009 för att ytter-
ligare skapa fokus på kärnverksamheten. Koncernen har per 2009-
03-09 delats i två koncerner, en fastighetskoncern och en koncern 
med kärnverksamheten. 

Delningen har skett genom en utdelning av aktier i dotterbolaget 
Transportaktiebolaget i Jönköping till aktieägarna. Transportaktiebo-
laget i Jönköping kommer vid den tidpunkten äga aktierna i Bjursells 
i Jönköping AB, Kindgrensgatans Fastighets AB, intressebolaget 
Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri  samt NÅI Transport AB. 

Transportaktiebolagsgruppen i Jönköping Holding AB kommer 
fortsättningsvis äga aktierna i fastighetsbolaget Kväringen Fastighets 
AB. Per 2009-03-09 har samtliga aktier i SML Åkeri AB förvärvats.

Risker
Den finanskris och lågkonjunktur som drabbat mer eller min-
dre hela världen är givetvis en osäkerhetsfaktor för bolaget. I det 
kortare perspektivet ser offentliga satsningar på infrastruktur ut 
att kompensera för minskade privata investeringar på bygg- och 
anläggningssidan. Noggrann bevakning på effekter i det längre 
perspektivet kommer hållas.

flerårsjämförelse
Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag.

  2008 2007 2006 2005 2004
Nettoomsättning, tkr 328 015 334 571 301 025 246 182 256 657
Resultat efter finansiella poster, tkr 1 311 5 140 7 172 38 480 7 177
Balansomslutning, tkr 175 569 177 677 192 261 187 718 151 649
Antal anställda, st 59 61 64 23 20
Soliditet,  % 23 23 24 37 22
Avkastning på eget kapital, % 3 12 12 75 17

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

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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Koncernens resultaträkning
 

Not 2008 2007
RöRElsENs iNtäktER m m
Nettoomsättning 2 328 015 334 571
Förändring av lager av produkter i 
arbete, färdiga varor och pågående 
arbete för annans räkning 2 344 755
Hyresintäkter 14 960 9130
Övriga rörelseintäkter 748 846
summa intäkter m m 346 067 345 302

RöRElsENs kostNAdER
Material och fordonskostnader -278 282 -285 162
Övriga externa kostnader 3, 4 -20 844 -12 725
Personalkostnader 5 -37 092 -34 254
Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -5 985 -5 646
Andel i intresseföretags resultat före skatt 424 773
summa rörelsens kostnader -341 779 -337 014

RöRElsEREsultAt 4 288 8 288

REsultAt fRåN fiNANsiEllA 
iNvEstERiNgAR
Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 437 337
Räntekostnader och liknande 
resultatposter -3 414 -3 485
summa resultat från finansiella 
investeringar -2 977 -3 148

REsultAt EftER fiNANsiEllA 
postER 1 311 5 140
Skatt på årets resultat 8, 9 -431 -1 540

årets vinst 880 3 600

Koncernbalansräkning

tiLLgÅNgAr
 

Not 2008-12-31 2007-12-31
ANläggNiNgstillgåNgAR
materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 79 863 77 118
Maskiner och andra tekniska 
anläggningar 9 11 527 14 820
Inventarier, verktyg och installationer 10 11 371 8 288
Pågående nyanläggningar avseende 
materiella anläggningstillgångar 11 – 2 016

102 761 102 242
finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 12 5 531 5 434
Övriga långfristiga 
värdepappersinnehav 13 798 798
Övriga långfristiga fordringar 379 753

6 708 6 985
summa anläggningstillgångar 109 469 109 227

omsättNiNgstillgåNgAR
varulager m m
Råvaror och förnödenheter 540 331
Färdiga varor och handelsvaror 109 111

442
kortfristiga fordringar
Kundfordringar 37 787 48 786
Aktuella skattefordringar 1 178 2 339
Övriga kortfristiga fordringar 493 1 247
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 14 2 157 2 691

41 615 55 063
Kortfristiga placeringar
kassa och bank 15 23 836 12 946
Summa omsättningstillgångar 66 100 68 451

summa tillgångar 175 569 177 678
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Skulder och eget kapital

skuLDEr och EgEt kAPitAL
 

Not 2008-12-31 2007-12-31

EgEt kApitAl 16
Aktiekapital 4 512 4 512
Bundna reserver 14 835 17 186
Fria reserver 19 591 16 179
Årets vinst 880 3 600

summa eget kapital 39 818 41 477

AvsättNiNgAR

Uppskjutna skatter 7 4 492 4 793
Övriga avsättningar 17 971 1 326

summa avsättningar 5 463 6 119

låNgfRistigA skuldER 18
Övriga skulder till kreditinstitut 60 157 60 093

summa långfristiga skulder 60 157 60 093

koRtfRistigA skuldER
Skulder till kreditinstitut 4 566 5 691
Pågående arbete för annans räkning 19 392 915
Leverantörsskulder 48 485 50 300
Övriga kortfristiga skulder 2 271 1 210
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 20 14 417 11 873

summa kortfristiga skulder 70 131 69 989

summa skulder och eget kapital 175 569 177 678

Ställda säkerheter 21 113 141 116 949
Ansvarsförbindelser 22 40 40

Kassaflödesanalys för koncernen

 Not 2008-12-31 2007-12-31
den löpande verksamheten
Rörelseresultat 4 287 8 288
Justering för poster som inte ingår i 
kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar som 
belastat rörelseresultatet 5 985 5 646
Realisationsresultat vid försäljning 
av inventarier och fastigheter – 14
Förändring av avsättningar -682 1 735

Uppskjuten skatt 327 -1 162
Erhållen ränta 437 337
Erlagd ränta -3 414 -3 485
Betald inkomstskatt -779 -378

kAssAflödE fRåN dEN 
löpANdE vERksAmhEtEN 
föRE föRäNdRiNgAR Av 
RöRElsEkApitAl 6 161 10 995

Ökning/minskning varulager och 
pågående arbeten -207 13
Ökning av rörelsefordringar 13 494 3 524
Ökning/minskning av rörelseskulder 142 -7 702

kAssAflödE fRåN dEN 
löpANdE vERksAmhEtEN 19 590 6 830

investeringsverksamheten
Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -6 503 -3 146
Invisteringar i andra långfristiga 
värdepappersinnehav   – -648
Avyttring/Investering i långfristig fordran 374 -486
Kapitalandel från intresseföretag -97 -381

kAssAflödE fRåN 
iNvEstERiNgsvERksAmhEtEN -6 226 -4 661

finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder 64 -4 697
Utbetald utdelning -2 538 -7 520

kAssAflödE fRåN 
fiNANsiERiNgsvERksAmhEtEN -2 474 -12 217

åREts kAssAflödE 10 890 -10 048

Likvida medel vid årets början 12 946 22 994

Likvida medel vid årets slut 23 836 12 946
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moderbolagets resultaträkning

Not 2008 2007
RöRElsENs iNtäktER
Övriga rörelseintäkter 181 2

summa rörelsens kostnader 181 2

RöRElsENs kostNAdER 5
Övriga externa kostnader 3 -238 -377
summa rörelsens kostnader -238 -377

Rörelseresultat -57 -375

REsultAt fRåN fiNANsiEllA 
iNvEstERiNgAR
Ränteintäkter 23 423 660
Räntekostnader -4 -25

summa resultat från finansiella 
investeringar 419 635

Resultat efter finansiella poster 362 260

Bokslutsdispositioner 24 -326 -159
Skatt på årets resultat 6 -24 -78

årets vinst 12 23

moderbolagets balansräknig

tiLLgÅNgAr Not 2008-12-31 2007-12-31
ANläggNiNgstillgåNgAR
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag 25 19 463 19 361

summa anläggningstillgångar 19 463 19 361

omsättNiNgstillgåNgAR

kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 6 222 9 017
Aktuella skattefordringar                                                                                                                          93 487
Övriga kortfristiga fordringar 1 18

6 316 9 522
Kassa och bank 726 290

summa omsättningstillgångar 7 042 9 812

summA tillgåNgAR 26 505 29 173

EgEt kAPitAL och skuLDEr
EgEt kApitAl 16
Bundet eget kapital
Aktiekapital 4 512 4 512
Reservfond 3 158 3 158

7 670 7 671
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 16 752 19 266
Årets vinst 12 23

16 764 19 289
summA EgEt kApitAl 24 434 26 960

obEskAttAdE REsERvER 26 1 208 1 918

koRtfRistigA skuldER
Skulder till koncernföretag 853 4
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 20 10 291

summa kortfristiga skulder 863 295

summA EgEt kApitAl och 
skuldER 26 505 29 173

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Kassaflödesanalys för moderbolaget

 Not 2008-12-31 2007-12-31
den löpande verksamheten
Rörelseresultat -57 -375
Erhållen ränta 422 660
Erlagd ränta -4 -25
Betald inkomstskatt -24 -78
kAssAflödE fRåN dEN 
löpANdE vERksAmhEtEN
föRE föRäNdRiNgAR Av 
RöRElsEkApitAl 337 182

Minskning/ökning rörelsefordringar 3 206 -6 260

Ökning/minskning rörelseskulder 568 -804
kAssAflödE fRåN dEN 
löpANdE vERksAmhEtEN 4 111 -6 882

investeringsverksamheten
Investeringar i dotterföretag, netto -102 –

kAssAflödE fRåN 
iNvEstERiNgs-

vERksAmhEtEN
-102

0

finansieringsverksamheten
Erhållet koncernbidrag – 700
Lämnat koncernbidrag -1 035 -1 600
Utbetald utdelning -2 538 -7 520

kAssAflödE fRåN 
fiNANsiERiNgs-
vERksAmhEtEN -3 573 -8 420

åREts kAssAflödE 436 -15 302

Likvida medel vid årets början 290 15 595

likvidA mEdEl vid 

åREts slut 726 290
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

NOT 1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Transportaktiebolagsgruppen i Jönköping Holding ABs årsredovisning har 
upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, 
förutom avseende koncernbidrag som redovisas via resultaträkningen. Om 
inte annat framgår är redovisningsprinciperna oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indi-
rekt innehar mer än 50 % av rösterna.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att 
dotterföretagens egna kapital vid förvärvet eliminerats i sin helhet. I koncernens 
egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital 
som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade företag inkluderas i 
koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat från 
under året sålda företag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden 
fram till tidpunkten för avyttringen.

Intressebolagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga 
andelar.

I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt den så kallade 
kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag 
redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med 
koncernens andel av förändringen i intresseföretagets nettotillgångar.

I moderföretagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaff-
ningsvärde. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning 
av vinstmedel som intjänats efter förvärvet.

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

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avse-
ende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning 
skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de 
skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas..

leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing d v s leasingavgifter 
kostnadsförs löpande.

materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Kontorsbyggnader  20-33 år
Industribyggnader  20-33 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 år
Inventarier och installationer 3-10 år

fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-
det på balansdagen.

Pågående arbeten
Pågående arbeten har upptagits till nedlagda kostnader och fördelade indirekta 
kostnader för entreprenadverksamheten. Generell avsättning till reserv i pågå-
ende arbeten har gjorts med maximalt belopp i enlighet med skattelagstiftning 
och anvisningar. Reservering för garantirisker har gjorts.

Nyckeltalsdefinitioner
soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhål-
lande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital och 
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2
Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för 
prissättning som vid transaktioner med externa parter.

koncernen moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Revision

ÖhrlingsPricewater-
houseCoopers 292 168 17 17

Andra uppdrag än 
revisionsuppdraget

ÖhrlingsPricewater-
houseCoopers 617 192 – –

summa 909 360 17 17

NOT 3 
Ersättning till revisorerna
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Noter

NOT 5 koncernen moderbolaget

2008 2007 2008 2007

Medelantalet anställda, med fördelning på 
kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor 5 4 – –
Män 54 57 – –

totalt 59 61 0 0

löner och ersättningar har uppgått till
Styrelsen och verkställande direktören 2 215 1 529 117 191
Övriga anställda 20 338 20 257 – –

totala löner och ersättningar 22 553 21 786 117 191

Sociala avgifter enligt lag och avtal 8 152 8 758 118 62
Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande -804
direktör 1 087 tkr (424 tkr )) 1 610 -

totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 33 112 32 154 235 253

moderbolaget
Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Inga löner 
eller ersättningar förutom styrelsearvoden har betalats ut.
Lönebidrag har reducerat personalkostnaderna i koncernen med 84 tkr 
(179 tkr).

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2008 2007 2008 2007

Antal på varav män Antal på varav män
 balansdagen  balansdagen  

Styrelseledamöter 6 100 % 6 100 %
Verkställande direktör och 
andra ledande befattningshavare 1 100 % 1 100 %

NOT 4 koncernen
leasingkostnader 2008 2007

Årets leasingkostnader har uppgått till: 4 875 4 326

summa 4 875 4 326
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Noter

NOT 8 koncernen

Byggnader och mark 2008-12-31 2007-12-31

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 84 377 83 058
årets förändringar
-Inköp 6 161 1 319
-Försäljningar -1 214 -

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 89 324 84 377

INGÅENDE AVSKRIVNINGAR -7 259 -5 654
årets förändringar
-Omklassificeringar – 558
-Avskrivningar -2 202 -2 164
Utgående ackumulerade avskrivningar -9 461 -7 259
Redovisat värde för fastigheter i sverige 79 863 77 118

taxeringsvärden för fastigheter i sverige 45 777 45 777

NOT 6 koncernen moderbolaget
Skatt på årets resultat 2008 2007 2008 2007

Aktuell skatt för året -572 -146 -25 -78

Uppskjuten skatt *) 301 -1 162 – –

Andel i intressebolags skatt -135 -232 – –

summa -406 -1 540 -25 -78

*) Uppskjuten skatt har räknats om till 26,3%, effekten har redovisats i resultaträkningen.

NOT 7
Uppskjuten skatt
Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret 
och tidigare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten för dessa år 
utgörs av uppskjuten skatt på obeskattade reserver 4 492 tkr (4 793 tkr).
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NOT 9 koncernen

maskiner och andra tekniska anläggningar 2008-12-31 2007-12-31

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 20 106 20 040
årets förändringar
-Inköp 310 217
-Försäljningar och utrangeringar -2 894 -151
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 522 20 106

INGÅENDE AVSKRIVNINGAR -5 286 -3 332
årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar 1 127 44
-Avskrivningar -1 835 -1 998
Utgående ackumulerade avskrivningar -5 994 -5 286

utgående restvärde enligt plan 11 528 14 820

NOT 10 koncernen

Inventarier och installationer 2008-12-31 2007-12-31

INGÅENDE ANSKAFFNINGSVÄRDEN 14 065
årets förändringar
-Inköp 11 734 366
-Försäljningar och utrangeringar -8 801 -30

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 17 334 14 401

INGÅENDE AVSKRIVNINGAR -6 113 -4 640
årets förändringar
-Försäljningar och utrangeringar 2 099 11
-Avskrivningar -1 948 -1 484
utgående ackumulerade avskrivningar -5 962 -6 113

utgående restvärde enligt plan 11 372 8 288

Noter

NOT 11 koncernen

Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar 2008-12-31 2007-12-31

Ingående nedlagda kostnader 2 016 1 218
Under året nedlagda kostnader 2 213 798
Under året genomförda omfördelningar -4 229 –

utgående nedlagda kostnader 0 2 016
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NOT 12

Aktier i intresseföretag

Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri. Org nr  556528-9450. Säte Nässjö
kapital- Rösträtts- bokfört Antal
andel % andel % värde andelar

koncernen
Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri 50 50 1 600 1 600
Kapitalandel 3 931

summa 5 531

koncernen
2008-12-31 2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 5 434 5 035
Kapitalandel 97 381

utgående anskaffningsvärde 5 531 5  434

NOT 13

Andra långfristiga värdepappersinnehav

kapital- Rösträtts- Antal bokfört
andel % andel % aktier värde

NÅ Intressenter AB (556159-5637) 12,0 12,0 611 798

koncernen
2008-12-31 2007-12-31

ingående anskaffningsvärden 798 150
-Nyemission NÅI – 161
-Inköp – 487

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 798 798

Noter

NOT 14 koncernen

förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2008-12-31 2007-12-31

Upplupna intäkter 1 292 1 083
Förutbetalda kostnader 666 978
summa 1 958 2 061
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Noter

NOT 16 Aktie- bundna fria summa
förändring av eget kapital kapital reserver reserver eget

summa och årets kapital
koncernen resultat

Eget kapital 2007-01-01 4 512 15 165 25 435 45 396
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital – 1 737 -1 737 –
Årets vinst – – 3 600 3 600
Eget kapital 2007-12-31 4 512 17 186 19 778 41 476
Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital – -2 351 2 351 –
Utdelning – – -2 538 -2 538
Årets vinst – – 880 880
Eget kapital 2008-12-31 4 512 14 835 20 471 39 818

I bundna reserver ingår kapitalandelsfond med tkr 3 931 (3 834 tkr).

Aktie- Reserv- fritt summa
moderbolaget kapital fond eget eget

kapital kapital

Eget kapital 2007-01-01 4 512 3 158 26 786 34 456
Utdeling                                                                                                                         – – -7 520  -7 520
Årets resultat – – 23 23
Eget kapital 2007-12-31 4 512 3 158 19 289 26 959
Utdelning – – -2 538 -2 538
Årets vinst – – 12 12
Eget kapital 2008-12-31 4 512 3 158 16 763 16 763

Aktiekapitalet består av 2 256 aktier med kvotvärde 2 000 kr. 

NOT 17 koncernen

Övriga avsättningar 2008-12-31 2007-12-31

Garantiåtagande 262 573
Utfästelse direktpension utanför tryggandelagens regelverk 709 753

summa 971 1 326

NOT 15 koncernen moderbolaget

Checkräkningskredit 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Beviljad kredit uppgår till 22 800 22 800 2 000 2 000
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Noter

NOT 18 koncernen

långfristiga skulder 2008-12-31 2007-12-31

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betaling senare  
än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 43 266 44 327

summa 43 266 44 327

NOT 20 koncernen moderbolaget

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2008-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2007-12-31

Upplupna löner 968 230 – –
Upplupna semesterlöner 2 944 2 688 – –
Upplupna sociala avgifter 2 400 2 109 – –
Förutbetalda hyror 2 612 2 665 – –
Övriga poster 5 493 4 181 10 291

summa 14 417 11 873 10 291

NOT 21 koncernen

Ställda säkerheter 2008-12-31 2007-12-31

föR EgNA AvsättNiNgAR och skuldER
Avseende avsättningar
Pantsatta avsättningar 379 1 293

Avseende skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar 39 500 39 500
Företagsinteckningar 69 500 69 500
Maskiner med äganderättsförbehåll 3 762 6 656

summa 113 141    116 949

NOT 22 koncernen

Ansvarsförbindelser 2008-12-31 2007-12-31

EVENTUALSKULDER
Borgensförbindelser 40 40

summa ansvarsförbindelser 40 40
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Noter

NOT 23 koncernen

Ränteintäkter 2008 2007

Ränteintäkter 31 160
Ränteintäkter från koncernföretag 392 500

summa 423 660

NOT 24 koncernen

Bokslutsdispositioner 2008 2007

Erhållet koncernbidrag – 700
Lämnat koncernbidrag -1 035 -1 600
Återforening av periodiseringsfond 709 741

summa -326 -159

NOT 25

Aktier i dotterföretag org nr säte

Kväringen Fastighets AB 556256-6371 Jönköping
Kindgrensgatan Fastighets AB 556712-9902 Jönköping
Transportaktiebolaget i Jönköping 556767-3305 Jönköping

kapital-  Rösträtts- bokfört Antal
andel % andel % värde andelar

Kväringen Fastighets AB 100 100 9 254 900 000
Transportaktiebolaget i Jönköping 100 100 10 009 100 016
Kindgrensgatan Fastighets AB 100 100 100 1 000

summa 19 463

2008-12-31 2007-12-31

ingående anskaffningsvärde 19 361 19 361
Avyttring -10 007 –
Förvärv/Nyemision 10 109 –
utgående anskaffningsvärde 19 361 19 361

NOT 26

Obeskattade reserver 2008-12-31 2007-12-31

Periodiseringsfond 1 209 1 918

summa 1 209 1 918
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Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Solåsen Fastighets AB 
för år 2008. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 13-26. Det är styrelsen och verkställande direktören 
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, 
koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det 
innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men 
inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar 
att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisnings-
principerna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av 
dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och 
verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och kon-
cernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredo-
visningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om 

ansvarsfrihet har vi 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 nå-
gon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och kon-
cernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balans-
räkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i mo-
derbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jönköping den 6 april 2009

kent bardh  martin odqvist
Godkänd revisor Auktoriserad revisor

Styrelse
Lars-Göran Hakestrand, Magnus Lahi, Ingemar Lagrell, Göran Hurtig, 
Pär Aronsson, Joakim Isaksson, Stig Holm, Eide Jansson, Lars Axenheim

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Transportaktiebolagsgruppen i Jönköping 
Holding AB, Org nr 556114-3446

ledningsgrupp
Pär Aronsson, Fredrik Wånehed, Oscar Bernström, Anders 
Wittskog, Lennart Henriksson, Stefan Wadman
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