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Transab bildades 1968 genom en sammanslagning av Lastbilscentralen i Jönköping, Jönköpings förenade åkerier och Aschakt. Senare har Nässjö Åkeri, Eksjö Transportaktiebolag och Vetlanda LBC införlivats. I Transabgruppen ingår idag,
förutom moderbolaget, Bjursells i Jönköping AB, NÅI Transport AB, Miljöfabriken i Småland AB och Kindgrensgatans Fastighets AB som helägda dotterbolag och Eksjö Renhållning AB och ProC Transportservice AB som intressebolag.

Tillsammans bildar
bolagen i transabgruppen
en stark företagsgrupp i
Jönköping och på Småländska
höglandet med stor
geografisk spridning.
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bygg & anläggning
är fortsatt ledande
i nordöstra småland
Året i sammandrag
» Koncernen har trots en något avstannande konjunktur
och färre insatser inom vinterväghållning kunnat behålla
omsättningen på historiskt hög nivå. En anpassning av
verksamheterna har skett vilket förbättrat tidigare negativa verksamheter till positiva. Samtidigt har koncernen
drabbats hårt av att några entreprenadprojekt har haft
negativt resultat.
» Affärsområde Bygg och Anläggning är fortsatt den
ledande aktören inom sin bransch i Jönköpingsområdet
och nordöstra Småland och har under året träffat ytterligare avtal som skapar goda möjligheter för framtiden.
» Konkurrensen inom godstransportsidan fortsätter att
pressa prisnivåerna och affärsområde Logistik arbetar
därför främst med lösningar som kan ge kunderna
ytterligare mervärde. Efter en del rationaliseringar har
affärsområdet nu en positiv trend. En nystart har skett
inom tredjepartslogistiken.
» En del av Transabs entreprenaduppdrag har under året
påverkats negativt av väder, personalbrist och andra
omständigheter som fått negativ påverkan på helheten.
Ny entreprenadchef har rekryterats och ett åtgärdsprogram för framtida projekthantering är sjösatt.
» Arbetet med att utveckla återvinningsanläggningen har
fortsatt. En byggnation av lagerhall, i huvudsak för vårt
returpackuppdrag, är genomförd. Uthyrningsmaterial för
trafikanordningar har placerats på anläggningen.

» Delägandet i Höglandets Terminal AB har avvecklats
under året och istället har vårt eget dotterbolag Miljöfabriken i Småland AB aktiverats som terminalhanteringsbolag med uppdrag för Jernhusen AB. Bolaget, som
bemannas av NÅI, har kvalitets- och miljöcertifierats
under året.
» Verksamheten i Vetlanda har integrerats i Transabs
ordinarie organisation och utgör nu en naturlig del av
verksamheten på höglandet.
» Bjursells har haft god beläggning för sina enheter med
hela södra Sverige som arbetsfält. Detta har möjliggjort
fortsatt förnyelse av maskinparken.
» NÅI Transport har genom högsta kvalitet och nära
samarbete med kunderna förbättrat effektiviteten och
därmed skapat förutsättning för utveckling av bolaget.
» Verksamheten i intressebolagen Eksjö Renhållning
som inkluderar Nässjö Miljö och Återvinning samt ProC
Transport AB har utvecklats positivt under året.
» Koncernen har fortsatt att utveckla verksamheten med
inriktning mot mer rationell drift och bättre service för
transportörerna. Bland annat har ytterligare enheter
tillförts inom mobildata, viss administration rationaliserats och IT-funktioner förbättrats för att skapa bättre
ledningsunderlag och mindre behov av manuellt arbete.
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organisation
vd
agne bengtsson

nåi transport
håkan andersson

bjursells
agne bengtsson

AO bygg & anläggning
Fredrik Wånehed

AO entreprenad
Fredrik löf

AO logistik
anders wittskog

AO återvinning
agne bengtsson

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

bolagsstruktur
transab

bjursells

nåi transport

mif

kindgrensgatan
fastighetsab

koncernbolag
intressebolag

sävsjö transport 50%

procab 50%

eksjö renhållning 50%

nmå 100%
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sita 50%

MIF
agne bengtsson

affären
i fokus
Under 2011 avstannade konjunkturen. Detta har påverkat Bjursells och NÅI:s
försäljning men i övrigt har Transab inte påverkats negativt omsättningsmässigt.
Koncernen omsatte 485 mkr vilket är den näst högsta siffran någonsin.

VD har ordet
Transab har flyttat fram positionerna under året. Nya trans-

Ett antal åtgärder och rutiner har införts för att denna form

portörer har kommit in, generationsväxlingar och ägarför-

av avvikelser skall undvikas framöver.

ändringar har skett i åkerierna. Ett antal kundavtal har utö-

Trots detta fortsätter Transabkoncernen sin utveckling

kats och nya viktiga kunder har tillkommit. Vår etablering i

och det är med tillförsikt vi ser framtiden an. Vi arbetar med

Vetlanda har fullföljts varmed hela höglandet blivit en natur-

några spännande utvecklingsmöjligheter som kan stärka vår

lig del av vårt marknadsområde. Ett antal avtal med större

position ytterligare.

kunder har förlängts vilket möjliggör fortsatt bra beläggning.

Flera nya produkter har tagits in som kan hjälpa till att ut-

Vi har förbättrat utfallet inom flera områden där vi tidigare

veckla verksamheten på vår återvinningsanläggning på

haft problem.

Torsvik. Transab marknadsför nu avstängningsmaterial,

Under 2011 har vi ägnat särskilt mycket tid åt två sa-

kvalitetsjord och byggelement som komplement till tidigare

ker. Under våren framförhandlades i samarbete med Näs-

verksamhet. En hall har byggts för hantering av returburkar

sjö Kommun en försäljning av Höglandets Terminal AB.

och PET. Under året har koncernens personalmängd mins-

Försäljningen föranleddes av att Transab inte är beredda att

kat något vilket kunnat ske efter införande av nya stödsys-

investera i de infrastruktursatsningar som krävs för att full-

tem och tjänster. Vi har nu en mer rationell administration, bl

följa utbyggnaden av terminalen till högsta effektivitet. Terminalen är redan idag den modernaste
och största i regionen med placering vid stambanan men ytterligare satsningar behövs. Köparen,
statliga Jernhusen AB, avtalade tillsammans med

a med stöd av mobildata,

» Vi har förbättrat utfallet
inom flera områden där vi
tidigare haft problem. «

som ger oss förutsättning
för ytterligare utveckling.
Ny affärsområdeschef
Entreprenad, Fredrik Löf,

Nässjö Kommun om mångmiljonsatsningar på ter-

har rekryterats. Efter flera

minalens utbyggnad. 1 september 2011 övertog

år har Pär Aronsson ver-

Jernhusen terminalen och Transab blev samtidigt ansvariga

kat inom Transab, under senare tid som konsult. I samband

för terminaldriften i 6 år. Detta skapar tillfällen för oss att

med årsskiftet har hans uppdrag upphört. Pär har varit en

vara i den utvecklingsbransch som järnvägen är samtidigt

stor tillgång för koncernen och jag vill tacka Pär för det sam-

som vi har möjlighet att vara delaktiga i de flöden som finns

arbete vi haft.

kring terminalen.

Under 2012 är den viktigaste uppgiften att vända tillbaka

Under 2010 engagerade sig Transab i en stor marken-

den negativa trend som entreprenaderna skapade under

treprenad vid Landvetter. Dessa arbeten har slutförts un-

2011. Vi kommer att fortsätta att fokusera på affärer och

der 2011 med god kvalitet. Många enheter ur Transab och

på de områden där vi kan säkerställa bästa beläggning för

Bjursells har engagerats i projektet. Tyvärr har denna entre-

alla enheter.

prenad påverkats negativt av flera oberoende faktorer och
har därför varit svår att hantera till kalkylerat pris. Ytterligare
några andra entreprenader har drabbats av oförutsedda
kostnader, bl a på grund av vädret, vilket orsakat negativa

AGNE BENGTSSON / VD

ekonomiska avvikelser.
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AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK

nystart för
tredjepartslösningar
Affärsområde Logistik har
under året fått genombrott
inom främst två områden.

Vi har utvecklat vår lagerverksamhet från cross-docking till avancerad
tredjepartslogistik avseende lagertjänster. Arbetet har varit lyckosamt
och kommer ligga till grund för att utveckla nya transporttjänster.
När det gäller kombitransporter har affärsområdet haft en strategi att
arbeta mer mot varuägare. Vi genomför ett totaluppdrag åt Rusta avseende importcontainer från Göteborg till Rustas centrallager. Transab
säkerställer även återtransport tillbaka till hamnen.
Andra uppdrag som startats under året har bl a varit:
» Thule Trailer AB, distribution av släpkärror.
» Nya uppdrag för Beijer Bygg , Cramo och Optimera.
» Concept Träningsredskap AB och Norma Group AB, tredjepartslogistik.

Framtid
Godstransportsidan är hårt konkurrensutsatt. Vi försöker därför hitta
nischer och särskilda kundlösningar som skapar en vinn/vinn-situation
för oss och kunderna istället för att prispressa oss in i hårt konkurrensutsatta områden. Med denna inriktning har vi kunnat förbättra utfallet
inom affärsområdet under 2011. Inom Tank och Bulk räknar vi med
expansion via våra nätverk. På lastväxlarsidan kommer vi aktivt arbeta
med att skapa transporter i slingor med en hög effektivitet.
ANDERS WITTSKOG / AFFÄRSOMRÅDESCHEF
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AFFÄRSOMRÅDE BYGG & ANLÄGGNING

RATIONELL
ORDERHANTERING
ÖKAR KVALITETEN
År 2011 inleddes med en
kall period med mycket snö
som skapade sysselsättning
för våra bilar och maskiner.
Inför asfaltssäsongen offererades och erhölls transporter
i Kronoberg, Kalmar och
Blekinge län.

Transab utförde och färdigställde vägprojektet ”ny infartsväg” Jönköping
Miljöhantering, Hult. Under hösten fick vi möjlighet att tillsammans med
HV71 synas i anslutning till den utomhusmatch som spelades på Elmia,
där vi utförde mobilkranslyft och markarbeten.
Några av affärsområdets större projekt
och/eller kundåtagande under året har varit:
» 5 st fordon för vinterväghållning, NCC-drift i Vetlanda.
» 19 st distrikt snöröjning åt Jönköpings kommun.
» Nytt maskinavtal, Vetlanda kommun
» Nytt maskin-/transportavtal, SPL Powerlines
» Nytt transportavtal, NCC för transporter åt Jönköpings kommun
» Maskin- och transportarbeten åt Skanska, projekt Talavid
» Maskin- och transportarbeten åt Sandahls Entreprenad, Rv195
» Maskin- och transportarbeten på Hult, Jönköpings
kommuns nya avfallsanläggning

Framtid
Målet inför 2012 är att vara konkurrenskraftiga på marknaden genom
att arbeta närmare kund och hjälpa dem att sänka sina totala kostnader. Vi skall sälja kompletta tjänster eller överta delar av entreprenader
och skapa synergier med andra uppdrag. Transab kommer under 2012
att starta försäljning och uthyrning av säkerhetslösningar/avstängningsmaterial från Safe Road från vår anläggning på Torsvik.
Mobil kommunikation har införts i samtliga maskiner och fordon som
är tillämpliga, vilket har förbättrat orderhanteringen, optimerat trafikledningen, minskat antalet fel och höjt kvaliteten. Arbetet med att rationalisera, förbättra servicen och engagemanget mot kund fortgår.
FREDRIK WÅNEHED / AFFÄRSOMRÅDESCHEF
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AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD

FRAMTIDENS
PROJEKTHANTERING
ÄR LANSERAD
Året började positivt med
uppåtgående prognoser och
många projekt att jobba
med. Den stora markentreprenaden vid Landvetter
slutfördes under 2011 men
med negativt ekonomiskt
resultat, skapat av flera
oberoende faktorer. Projektet
blev dock klart i tid och
beställaren är nöjd med kvaliteten och har redan anlitat
oss igen. Flera lärdomar har
dragits av detta och stor vikt
har lagts på strategier och
handlingsplaner för att vända
trenden under slutet av året.

Positiva kontakter upprätthålls med potentiella beställare och
samarbetspartners som på sikt kommer att bära frukt.
Exempel på större entreprenader under året:
» Härrydaterminalen på Landvetter, beställare Bockasjö AB
» Kv Telfern och Ahnviks, Borås samt logistikbyggnad Torsvik,
beställare Charmilla Viran AB
» Bostäder Skärstad, beställare Jonssons Bygg AB
» Sanering Kv Eldsjälen, Kålgården, beställare Riksbyggen
» Bostäder Norrström, Eksjö, beställare Byggkompaniet AB
» Renovering bostäder Semaforen i Nässjö, äldreboende i Ekenässjön
samt förskola i Bäckseda Vetlanda, beställare Nässjö Bygg AB

Framtid

Ett antal nya medarbetare har rekryterats och ytterligare någon kommer
till. Tillsammans med pågående åtgärder utgör detta grunden för affärsområdets utveckling. Ett antal större projekt kommer startas upp under
våren 2012 där de nya rutinerna och arbetssätten tillämpas.
FREDRIK LÖF / AFFÄRSOMRÅDESCHEF
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I Transabgruppen ingår
Bjursells i Jönköping AB,
NÅI Transport AB OCH
Miljöfabriken i Småland AB
som helägda dotterbolag.
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Bjursells i Jönköping AB
Bjursells verksamhet är i första hand inriktad mot att erbjuda kunderna moderna maskiner med erkänt duktiga förare. Bolaget utför även mindre mark- och rivningsentreprenader. Verksamhetsområdet är hela södra Sverige. Maskinparken utgörs av 3 bandschaktare, 10 dumprar, 13 bandgrävare
och 2 hjullastare. Utöver de egna resurserna hyrs externa maskiner in för kunds räkning. Viktiga
stödresurser i Bjursells är verkstad och smedja, där egen personal utför underhåll och reparationer
på maskinerna. Mobildata har införts under året.
NÅGRA AV DE VIKTIGASTE AVTALEN UNDER ÅRET:
» Maskinavtal, Jönköpings kommun

» Maskinavtal samt fasta uppdrag i täkter, NCC

» Maskinavtal samt fasta uppdrag i täkter, Skanska

» Maskinavtal, Sandahls Entreprenad

Under hösten har nya avtal gällande från 2012 förhandlats med Svevia och Nässjö Affärsverk.
Under 2011 togs två nya bandgrävare i drift och ytterligare maskiner är beställda som levereras
under 2012.

NÅI Transport AB
NÅI Transports verksamhet är i första hand inriktad mot dragbilstransporter i anslutning till kombiterminalen i Nässjö. Denna bransch är extremt konkurrensutsatt vilket tvingar oss att utföra tjänster
som ger mervärde till kunderna. NÅI ansvarar också för bemanning av kombiterminalen i Nässjö.
Bolaget ägde under 2011 12 dragbilar, 2 flakbilar och 2 anläggningsbilar. Dessa enheter erbjuds
löpande till försäljning för Transabs transportörer och under slutet av 2011 träffades avtal om försäljning av en anläggningsbil. Uppdragen för åkeriets enheter erhålls inom Transab.

Miljöfabriken i Småland AB
Som en följd av att Höglandsterminalen AB övergick i Jernhusens ägo erhöll Transab avtal med
Jernhusen att vara terminaloperatör under sex år. Uppdraget innebär att sälja kombiterminalstjänster samt utföra lastning och lagring åt kunder som nyttjar järnvägstransporter. Detta utförs i
Miljöfabriken i Småland AB som bl a övertog tre kombitruckar och en terminaltruck från Höglandsterminalen AB. Bolaget bemannas av NÅI Transport AB.
De största kundavtalen är träffade med:
» CargoNet, Malmö-Nässjö-Stockholm-Umeå-Luleå
» Van Dieren, Nässjö-Herne (Tyskland)
» Green Cargo, Nässjö-Göteborg

Under slutet av 2011 kom besked om att CargoNet lägger ned sin verksamhet vid terminalen. Stor
del av trafiken kommer övertas av Real Rail från 1 april 2012. Andra kunder och tågoperatörer
bearbetas för att hitta ytterligare uppdrag.
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viktiga investeringar
och förbättringar
genomförda
2011 har på många sätt varit ett bra år. De verksamheter som tidigare år visat
ett sämre resultat än önskat hamnade på en betydligt bättre nivå, vi har fortsatt renodla vår verksamhet genom försäljningen av Höglandets Terminal AB
och vi har gjort flertalet effektiviseringsåtgärder för att ytterligare minska vår
kostnadsmassa. Det som borde ha varit ett rekordår blir tyvärr ett riktigt dåligt
år ekonomisk då det mesta gick emot oss på entreprenadsidan.

Ekonomichefen har ordet
Resultat

Framtid

Konjunkturen har under 2011 över lag varit på samma goda

Krafttag har tagits under inledningen av 2012 för att se till

nivå som 2010 och vi har haft hög beläggning på våra re-

att vår entreprenadverksamhet återigen bidrar till koncer-

surser. Omsättningsmässigt har vi medvetet valt att hålla en

nens resultat. Fokus ligger på kvalitet i det vi gör snarare

lägre volym på entreprenadprojekt för att bättre passa vår

än kvantitet. Vi känner trygghet i att 2012 blir ett relativt

organisation.

normalt år för vår entreprenadverksamhet.

Vi har också fått med oss resultatet i de flesta av våra affärsområden men tyvärr då inte i Entreprenad.

Vi ser också utmaningar framför oss i driften av kombiterminalen i Nässjö. Det är för närvarande turbulent på marknaden för järnvägsburen godstrafik men vi känner att vi har

Investeringar

en flexibel organisation som kan hänga med bra. Vi hoppas

Efter några år med höga investeringar i framförallt Bjursells

kunna visa ett litet plusresultat för året i Miljöfabriken då det

ser vi nu att investeringsnivån planar ut och lägger sig på

på sikt förväntas bli betydligt bättre volymer.

en långsiktigt mer normal nivå. Detta ger inte bara en god

Vår kärnverksamhet affärsområdena Logistik och Bygg

åldersstruktur på våra egenägda resurser utan också ett

och Anläggning väntas fortsatt leverera på en god nivå. Lö-

jämnare kassaflöde från år till år.

ser vi årets utmaningar på samma goda sätt som tidigare

Vi har till största del slutfört investeringen i mobila datorer
till bilar och maskiner och har nu ett helt elektroniskt system
för större delen av våra ordrar. Vi har även fått en ny stomme
på plats för vårt IT-system, bytt system för telefoni och gjort
effektiviseringar i våra administrativa system. Investeringar
som ger oss goda förutsättningar för att möta upp våra kunders krav på e-fakturering, uppföljning och inte minst ger
oss själva ett effektivare arbetssätt.
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års ser vi fram emot ett år då 2011 visar sig vara ett hack i
kurvan och vi återigen lyfter resultatmässigt.
OSKAR BERNSTRÖM / EKONOMICHEF

Konjunkturen har under
2011 över lag varit på samma
goda nivå som 2010 och vi
har haft hög beläggning
på våra resurser.
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förvaltningsberättelse

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

KONCERNSTRUKTUR

Transportaktiebolaget i Jönköping bedriver verksamheten i

I koncernen ingår de helägda dotterbolagen; Bjursells i

huvudsak i fyra affärsområden; Logistik, Bygg/Anläggning,

Jönköping AB, NÅI Transport AB, Kindgrensgatans Fast-

Entreprenad samt Återvinning. Bolaget har sitt säte i Jön-

ighets AB, Vetlanda Åkeri AB samt Transportaktiebolaget

köping och är moderbolag i Transabkoncernen. I moder-

Nässjö Åkeri. Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri äger i sin

bolaget/koncernen bedrivs följande verksamhet:

tur 100% i Miljöfabriken i Småland AB.
Vidare äger bolaget 50 % av intressebolagen Eksjö

LOGISTIK

Renhållning AB samt ProC Transport AB..

Inom Affärsområde Logistik erbjuder Transab sina kunder
olika logistiklösningar. Verksamheten har under 2011 varit

ÄGARFÖRHÅLLANDE

inriktad på kombitransporter med tåg och bil, tanktran-

Andelarna i Transportaktiebolaget i Jönköping innehas av

sport, bulktransport, distribution, helchartrade fordon.

c:a 75 aktieägare.

Viss lager, tredjepartslogistiklösningar och krossdocking
har också förekommit.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Det helägda dotterbolaget Transportaktiebolaget Nässjö

BYGG/ANLÄGGNING

Åkeri har under året sålt sin 50%-iga andel av Höglandets

Inom Affärsområde Bygg och Anläggning erbjuder Tran-

Terminal AB.

sab transporter och maskintjänster. Resurserna utgörs av

Årets resultat har haft en starkt negativ påverkan från

anläggningsbilar, kranbilar, trailers, asfaltsbilar, maskiner

bolagets entreprenadverksamhet. Tre större markentrepre-

och mobilkranar.

nader har genomförts med negativt resultat där orsakerna
står att finna i bl a organisationsproblem och ofördelaktigt

ENTREPRENAD

väder.

Inom Affärsområde Entreprenad bedriver Transab större
och mindre entreprenader. Kompetensen är i huvudsak

INVESTERINGAR

sanering, rivning, terrassering, schaktning samt skötselen-

KONCERNEN

treprenader.

har under året uppgått till 14 461 (22 715) tkr exklusive

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

företagsförvärv.
DOTTERBOLAGEN
Verksamheten fördelas enligt följande i dotterbolagen:

Moderbolaget

Bjursells i Jönköping AB bedriver maskinuthyrning av

under året uppgått till 1 261 (3 792) tkr, investeringar i

större maskiner för schaktning, rivning med mera.

byggnader och markanläggningar har under året uppgått

NÅI Transport AB utför transporter av trailers, containers

till 1 716 (135) tkr och investeringar i andelar i koncernfö-

och annan forsling för kunds räkning. Bolaget säljer också

retag har uppgått till 0 (2 436) tkr.

bemanning till Miljöfabriken i Småland AB. Kindgrensgatans Fastighets AB är ett fastighetsbolag som hyr ut lokaler i egen fastighet. Miljöfabriken i Småland AB bedriver
kombiterminalverksamhet på Gamlarp industriområde i
Nässjö. Vetlanda Åkeri AB är ett vilande bolag.
Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri är ett vilande bolag.
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Investeringar i maskiner och inventarier har

FRAMTIDA UTVECKLING

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

Transportaktiebolaget planerar att öka marknadsandelarna i

Ekonomisk utveckling i sammandrag;

Jönköpingsregionen och på småländska höglandet.
2011

2010

2009

485 307

513 035

446 985

-4 380

5 448

-413

171 090

185 126

147 848

115

123

119

20

20

16

455 627

472 108

358 251

-7 486

6 382

4 357

145 173

148 498

116 641

Antal anställda st

59

63

56

Soliditet %

25

24

21

Företaget följer utvecklingen inom bränsle och motortekniken och investerar i moderna maskiner för att möta
våra egna, marknadens och samhällets krav på miljöför-

KONCERNEN
Nettoomsättning tkr
Resultat efter finansiella poster tkr

bättringar. Vi eftersträvar också moderna IT-system som

Balansomslutning tkr

tillsammans med mobildata kan bidra till effektiv och snabb

Antal anställda st

administration och kundservice.
Vidare har styrelsen uttryckt en inriktning att stärka kon-

Soliditet %
Moderbolaget

cernens soliditet och har antagit ett mål att öka soliditeten

Nettoomsättning tkr

från dagens dryga 20 % till 25 %. Styrelsen har också en

Resultat efter finansiella poster tkr

utdelningspolicy som anger att 50% av bolagets resultat
efter skatt skall delas ut till ägarna om inget annat beslutas.
MILJÖPÅVERKAN

Balansomslutning tkr

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

Moderbolaget har tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken avseende verksamhet vid anläggning för

FöRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

återvinning, sortering, mellanlagring och behandling av

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

icke-farligt avfall på fastigheten Flahult 21:1 på Torsvik i
Jönköpings kommun. Bolaget har tillstånd enligt 12 kap.
6§ miljöbalken för utfyllnad av schaktmassor på fastigheten

Balanserat resultat 		

12 356 597

Årets resultat		

3 021 979

		

15 378 576

Hällstorp 1:18, även detta i Jönköpings kommun. Bolaget
har även tillstånd för uppläggning och mellanlagring av torv
och utgrävningsmassor på fastigheterna Skinnarbo 2:7 och

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs		

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 Miljöfabriken i Småland AB är miljöcertifierade

15 378 576
15 378 576

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.

enligt ISO 14001:1996.
RISKER
Den inom koncernen bedrivna verksamheten är förenad
med risker av olika karaktär. Riskerna innefattar bland
annat konjunkturpåverkan, väder- och säsongsvariationer,
projektrisker, uppstartsrisker av nya kunduppdrag samt
ökande produktionskostnader där framför allt oljepriset har
en stor påverkan. Bolagets riskhantering innebär inte att
alla risker ska undvikas utan syftar till att identifiera och
hantera riskerna.
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Koncernresultaträkning

Koncernbalansräkning
Not

22011

2010

2,3

5 482 509

510 042

2 7 2 798 8

2 993

485 307

513 035

Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning

Summa rörelsens intäkter

22011-12-31

11

752

859

752

859

12

18 017

16 756

13

42 839

39 386

14

8 580

9 335

2010-12-31

5

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Materiella

Rörelsens kostnader
Material och fordonskostnader

Personalkostnader

Not

anläggningstillgångar

Övriga rörelseintäkter

Övriga externa kostnader

Tillgångar

4,5
6

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-400 927

-415 435

-25 962

-23 088

-57 747

-59 877

-9 443

-8 300

anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra
tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg
och installationer

Andel i intresseföretags
resultat före skatt

689

summa rörelsens kostnader

-380

-493 390

-507 080

-8 083

5 955

Grustäkt

570

571

70 006

66 048

12 598

17 179

450

814

816

816

118

277

13 982

19 086

84 740

85 993

412

562

1 462

887

Finansiella
RöRelseResultat

anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

Resultat från
finansiella investeringar

15

Fordringar hos intresseföretag
Övriga långfristiga

Resultat från andelar
i koncernföretag

7

–

558

Resultat från andelar i
intresseföretag

8

5 180

–

539

135

Räntekostnader

-2 016

-1 200

summa resultat från
finansiella investeringar

3 703

-507

Ränteintäkter

värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

omsättningsstillgångar
Varulager mm

Resultat efter
finansiella poster
Skatt på årets resultat
årets resultat

-4 380
9, 10

5 448

2 016

-1 436

- 2 364

4 012

Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående entreprenaduppdrag, netto

16

5 292

854

7 166

2 303

68 981

78 652

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

23

3 697

Aktuella skattefordringar

1 589

1 308

Övriga kortfristiga fordringar

1 198

4 192

2 358

3 073

74 149

90 922

Fordringar hos intresseföretag

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

summa tillgångar
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18

5 035

6 100

5 035

6 100

86 350

99 325

171 090

185 318

Koncernbalansräkning
eget kapital och skulder
eget kapital

kassaflödesanalys för koncernen
Not

22011-12-31

21 493

21 493

523

6 113

Fria reserver

14 869

6 341

Årets resultat

-2 364

4 012

Summa eget kapital

34 521

37 959

Bundna reserver

2010

-2 903

5 955

9 155

8 197

-5 704

797

539

130

-2 016

-1 200

-675

53

-1 604

13 932

-4 863

-1 838

9 671

-16 708

7 383

-3 504

-7 155

14 208

4 258

-6 869

7 690

-779

-14 461

-22 715

1 455

8 037

Investeringar i dotterbolag

–

-2 433

Investeringar i intressebolag

–

-122

9 604

–

400

325

523

–

–

558

-2 479

-16 350

–

10 030

Den löpande verksamheten

19

Aktiekapital

22011

Not

2010-12-31

Rörelseresultat före
finansiella poster
Avskrivningar
Justering för poster som inte
ingår i kassaflödet, mm
Erhållen ränta
Erlagd ränta

avsättningar
Uppskjutna skatter

10

2 356

4 819

Övriga avsättningar

20

1 242

1 076

3 598

5 895

Summa avsättningar

Betald inkomstskatt

Ökning/minskning varulager
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Ökning/minskning kundfordringar
21

31 090

35 321

Ökning/minskning övriga
kortfristiga fordringar

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Ökning/minskning leverantörsskulder
21

Leverantörsskulder
Skulder till intresseföretag
Checkräkningskredit

18

Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

22

9 566

9 747

66 621

73 776

731

202

1 027

1 817

–

394

10 290

5 753

13 646

14 454

101 881

106 143

171 090

185 318

Ökning/minskning övriga
kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den
löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Sålda materiella
anläggningstillgångar

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

23

110 851

101 711

Ansvarsförbindelser

24

274

274

Sålda intressebolag
Uttag ur intressebolag
Avyttring/amortering av övriga
finansiella anläggningstillgångar
Ökning/minskning av
kortfristiga placeringar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/minskning kortfristiga
finansiella skulder
Utbetald utdelning
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

–

6 919

-4 231

–

-971

4 545

-1 074

–

-6 276

21 494

-1 065

4 365

Likvida medel vid årets början

6 100

1 735

Likvida medel vid årets slut

5 035

6 100
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Moderbolagets resultaträkning
Not

moderbolagets balansräkning
22011

2010

455 627

472 108

2 416

2 023

Rörelsens intäkter m m

Tillgångar

Not

22011-12-31

12

3 867

2 259

14

7 546

8 330

570

570

11 983

11 159

Anläggningstillgångar

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

458 043

474 131

5

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och
installationer
Grustäkt

Rörelsens kostnader
-413 636

Material och fordonskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-415 396

4,5

-21 361

-17 371

6

-31 363

-33 682

-2 129

-1 798

-468 489

-468 247

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
summa rörelsens kostnader

Finansiella

-10 446

RöRelseResultat

5 884

5

anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

28

26 685

27 185

Andelar i intresseföretag

15

14 072

14 072

3

–

3 000

450

814

3

3

41 210

45 074

53 193

56 233

1 462

887

5 667

1 250

7 129

2 137

Kundfordringar

60 847

72 382

Fordringar hos koncernföretag

18 957

8 400

Fordringar hos intresseföretag

23

972

1 001

1 001

40

877

1 724

1 927

82 592

85 559

2 259

4 569

91 980

92 265

145 173

148 498

Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Resultat från
finansiella investeringar
summa anläggningstillgångar

Resultat från andelar
i koncernföretag

7

3 200

558

Resultat från andelar i
intresseföretag

8

400

325

Ränteintäkter

25

303

213

Räntekostnader

26

-943

-598

2 960

498

-7 486

6 382

10 508

-5 676

3 022

706

Resultat efter
finansiella poster

årets vinst

Omsättningsstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Pågående entreprenaduppdrag, netto

summa resultat från
finansiella poster

Bokslutsdispositioner

27

16

Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

summa tillgångar
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2010-12-31

17

18

kassaflödesanalys för moderbolaget

moderbolagets balansräkning
eget kapital och skulder
eget kapital

Not

22011-12-31

-10 446

5 884

2 110

1 798

160

676

303

213

4 000

2 261

-943

-598

-4 816

10 234

Ökning/minskning varulager

-4 992

-2 081

11 533

-16 225

-8 568

-3 543

-7 196

11 935

8 599

5 988

-5 440

6 308

-4 992

-2 081

-2 977

-4 498

44

119

Rörelseresultat före

5

Aktiekapital

2010

Den löpande verksamheten

19

Bundet eget kapital

22011

Not

2010-12-31

21 493

21 493

finansiella poster
Avskrivningar

Fritt eget kapital

Justering för poster som inte

Balanserad vinst
Årets vinst

Summa eget kapital

12 357

12 726

3 022

706

15 379

13 432

Erhållen ränta

36 872

34 925

Erhållna utdelningar

ingår i kassaflödet, mm

Erlagd ränta
Obeskattade reserver

29

Avsättningar

20

132

1 970

Övriga avsättningar

1 138

978

Ökning/minskning kundfordringar

Summa avsättningar

1 138

978

Ökning/minskning övriga
kortfristiga fordringar
Ökning/minskning

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

leverantörsskulder
21

Ökning/minskning övriga

3 813

7 202

–

1 934

3 813

9 136

3 063

2 737

Leverantörsskulder

62 612

69 808

anläggningstillgångar

Skulder till koncernföretag

26 215

15 652

Sålda materiella

Skulder till intresseföretag

731

202

Övriga kortfristiga skulder

3 042

3 839

Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från
den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
21

Investeringar i materiella

anläggningstillgångar
Investeringar i dotterbolag

–

-2 436

100

558

3 365

-3 122

532

-9 379

Nyemission

–

10 030

Upptagna lån

–

8 329

Sålda dotterbolag
22

Summa kortfristiga skulder

7 555

9 251

103 218

101 489

Placeringar i övriga finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Summa eget kapital och skulder

145 173

148 498
Finansieringsverksamheten

Ställda säkerheter

23

40 913

41 350

Ansvarsförbindelser

24

2 460

5 000

Amortering av skuld

-4 998

-7 102

Erhållet koncernbidrag

8 670

–

Utbetalt koncernbidrag

–

-4 381

-1 074

–

2 598

6 876

Årets kassaflöde

-2 310

3 805

Likvida medel vid årets början

4 569

764

Likvida medel vid årets slut

2 259

4 569

Utbetald utdelning
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
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noter
Gemensamma noter för moderbolag och koncern
Not 1 // Redovisnings- och värderingsprinciper

nens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt den

Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredo-

så kallade kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden

visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd,

innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffnings-

förutom vad avser redovisningen av pågående entrepre-

värde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med

naduppdrag där Redovisningsrådets rekommendation RR

koncernens andel av förändringen i intresseföretagets

10 har tillämpats.

nettotillgångar. Andelarnas värde inkluderar goodwill
samt övervärde i fastighet (efter avdrag för ackumulerade

Koncernredovisning

avskrivningar) vid förvärvet. I koncernens resultaträkning

I koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbola-

ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets

get direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna.

resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till
intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden,

kapitalandelsfond under bundna reserver.

vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid
förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas

I moderföretagets bokslut redovisas andelar i intresseföre-

och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet.

tag till anskaffningsvärde. Som intäkt från intresseföretag

I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den

redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som

del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter

intjänats efter förvärvet.

förvärvet.
Intäkter
Under året förvärvade företag inkluderas i koncernre-

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till

dovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet.

kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen

Resultat från under året sålda företag har inkluderats i

redovisas efter avdrag för moms och rabatter. I koncernre-

koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten

dovisningen elimineras koncernintern försäljning.

för avyttringen.
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt
Eventuella orealiserade internvinster elimineras med den

följande

på koncernen belöpande andelen av vinsten.

» Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser
» Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskriv-

» Erhållen utdelning: när rätten att erhålla

utdelning bedöms som säker.

ningar. Som utdelning från dotterföretag redovisas endast
erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter

Inkomstskatter

förvärvet.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall
betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar

Koncernbidrag

avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i upp-

Koncernbidrag redovisas i resultaträkningen.

skjuten skatt samt andel i intressebolags skatt.

Intresseföretagsredovisning

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dot-

nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skat-

terföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt inne-

tesatser som är beslutade eller som är aviserade och med

har minst 20 % av rösterna för samtliga andelar. I koncer-

stor säkerhet kommer att fastställas.
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noter
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas

Värdepapper och finansiella fordringar

även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultat-

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas

räkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt

kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip

mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden

Låneskulder

på alla temporära skillnader som uppkommer mellan

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter

redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och

avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redo-

skulder.

visade beloppet från det belopp som skall återbetalas
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden

Uppskjuten skattefordran avseende framtida skattemäs-

såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid.

siga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt

Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det

att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida

redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas.

beskattning.

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker
först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller

I moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan

att dessa efterskänkts.

redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskat-

Fordringar

tade reserverna.

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter
balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga

Leasingavtal

som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det be-

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing

lopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

d v s leasingavgifter kostnadsförs löpande.
Entreprenaduppdrag
Finansiella instrument

För utförda tjänsteuppdrag respektive entreprenad-

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen

uppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är

inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kund-

hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad

fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknads-

i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på

värden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella

balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags fär-

marknadsnoteringar på balansdagen. För övriga finansiella

digställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på

instrument, bedöms marknadsvärdet överensstämma

balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de

med bokfört värde.

fall utfallet av ett tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag
inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter

Kundfordringar

endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det

uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av

belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individu-

beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas

ellt bedömda osäkra kundfordringar.

omgående som kostnad. Generell avsättning till reserv i
pågående arbete har skett med maximalt belopp i enlighet
med skattelagstiftning och anvisningar.
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noter
Materiella anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det

värde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner

av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar

som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel

tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och

klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden,

underhåll redovisas som kostnader. Linjär avskrivningsme-

kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för

tod används för samtliga typer av materiella tillgångar.

endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels
- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller

Följande avskrivningstider tillämpas:

- har en kortare återstående löptid än tre månader från

» Byggnader 20-33 år

anskaffningstidpunkten.

» Maskiner och fordon 5-10 år
» Inventarier, verktyg, installationer 3-10 år

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för

Immateriella tillgångar

uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet

Not 2 // Inköp och försäljning

överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det

mellan koncernföretag

förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstill-

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas

fället. Koncerngoodwill skrivs av linjärt över den beräknade

samma principer för prissättning som vid transaktioner

nyttjandetiden som bedöms uppgå till 10 år.

med externa parter.

Varulager

Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterfö-

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-

retag 5,9 (9,8) % och av bolagets inköp avser inköp från

ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och

dotterföretag 12,5 (14,9) %.

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena
varugrupper tillämpas kollektiv värdering.
Not 3 // Transaktioner med närstående
Avsättningar

Avtal avseende det operativa ansvaret för administration i

Av sättningar för framtida garantikrav avser de närmast två

koncernen där Kväringen Holding AB är moderbolag har

åren och baseras på historisk information om garantikrav

under året slutits mellan Transportaktiebolaget i Jönköping

samt aktuella trender som kan tyda på att framtida krav

och Kväringen Holding AB. Avtalet har ingåtts på mark-

kan komma att avvika från de historiska. Som avsättning

nadsmässiga grunder.

redovisas även utfästelse om direktpension utanför tryggandelagens regelverk.
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Not 6 // Medelantal anställda, löner,

Not 4 // Ersättning till revisorerna
koncernen
2011

2010

moderbolaget

22011

andra ersättningar och sociala avgifter

2010

koncernen

revision
PwC

261

298

170

180

Andra uppdrag än

2010

22011

2010

11

13

9

9

Medelantalet anställda
Kvinnor

revisionsuppdraget

moderbolaget

2011

PwC

249

173

222

156

Män

104

110

50

54

summa

510

471

392

336

Totalt

115

123

59

63

Not 5 // Leasingkostnader
koncernen

Årets leasingkostnader
har uppgått till:
summa

moderbolaget

2011

2010

22011

2010

6 882

6 487

2 568

1 218

6 882

6 487

2 568

1 218

koncernen

moderbolaget

2011

2010

22011

2010

1 160

1 125

1 160

1 125

38 727

41 685

20 419

22 073

39 887

42 810

21 579

23 198

Löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till
styrelsen och verkställande
direktören
Löner och ersättningar till
övriga anställda
Totalt

Sociala avgifter enligt lag
och avtal

koncernen

moderbolaget

2011

2010

22011

2010

12 212

13 687

6 786

7 509

2 127

2 291

1 487

1 654

54 226

58 788

29 852

32 361

Pensionskostnader (varav för
styrelse och verkställande
direktör 232 (219 tkr)
Totalt

koncernen

moderbolaget

2011

2010

22011

2010

Kvinnor

1

2

1

2

Män

8

7

8

7

Totalt

9

9

9

9

Kvinnor

1

1

1

1

Män

7

7

7

7

Totalt

8

8

8

8

Styrelseledamöter och
ledande befattningshavare

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare
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Not 7 // Resultat från andelar i koncernföretag
koncernen

Not 11 // goodwill

moderbolaget

2011

2010

22011

2010

–

–

3 600

1 936

–

558

–

558

Nedskrivningar

–

–

-400

-1 936

Summa

0

558

3 200

558

Utdelningar
Realisationsresultat
vid försäljningar

Realisationsresultat vid
försäljningar
summa

moderbolaget

2011

2010

22011

2010

–

–

400

325

5 180

–

–

–

5 180

0

400

325

Utdelningar

2011

2010

Ingående anskaffningsvärden

1 074

1 074

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 074

1 074

Ingående avskrivningar

-215

-107

Årets avskrivningar

-107

-108

Utgående ackumulerade avskrivningar

-322

-215

752

859

Utgående restvärde enligt plan

Not 8 // Resultat från andelar i intresseföretag
koncernen

koncernen

Not 12 // Byggnader och mark

Ingående
anskaffningsvärden

koncernen

moderbolaget

2011

2010

22011

2010

18 364

18 229

2 461

2 326

1 716

135

1 716

135

20 080

18 364

4 177

2 461

-1 608

-1 159

-202

-100

-455

-449

-108

-102

-2 063

-1 608

-310

-202

18 017

16 756

3 867

2 259

14 160

12 899

1 466

–

3 857

3 857

414

414

4 616

4 616

–

–

3 199

3 015

1 718

1 534

Årets förändring
Inköp

Not 9 // Skatt på årets resultat

Utgående ackumulerade
koncernen

Aktuell skatt för året
Uppskjuten skatt
Andel i intresseföretags skatt
summa

2011

2010

–

434

2 462

- 1 013

-446

11

2 016

-1 436

anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändring
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Utgående restvärde
enligt plan

Not 10 // Uppskjuten skatt

Bokfört värde byggnader
koncernen
2011

2010

i Sverige
Bokfört värde mark i Sverige
Taxeringsvärden

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomst-

byggnader i Sverige

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

Taxeringsvärden

belöper sig på verksamheten utgörs av:

mark i Sverige

Uppskjuten skatt på övervärden

12

- 49

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver

2 450

1 062

summa

2 462

1 013

461

473

Obeskattade reserver

1 895

4 346

summa

2 356

4 819

i materiella anläggningstillgångar

I balansräkningen fördelas den
uppskjutna skatten enligt följande:
Övervärden i materiella
anläggningstillgångar
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Not 13 // Maskiner och andra tekniska anläggningar
koncernen

Ingående
anskaffningsvärden

22011

2010

52 372

42 425

Årets förändringar
Genom förvärv av
dotterföretag
Inköp
Försäljningar och
utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

–

8 385

11 119

17 953

-2 909

-16 391

60 582

52 372

-12 987

-9 902

–

-5 929

1 499

8 565

-6 255

-5 720

-17 743

-12 986

42 839

39 386

Not 15 // Andelar i intresseföretag
Koncernen		Org nr		Säte
Eksjö Renhållningsaktiebolag

556279-7620

Nässjö

ProC Transportservice AB

556592-6671

Nässjö

Eksjö Renhållningsaktiebolag

556279-7620

Nässjö

ProC Transportservice AB

556592-6671

Nässjö

Moderbolaget

koncernen

Kapitalandel %

Eksjö
Renhållningsaktiebolag
ProC
Transportservice AB

Rösträttsandel %

Redovisat
värde

Antal
andelar

50

50

11 923

5 000

50

50

675

500

Summa

12 598

Årets förändringar
Genom förvärv av
dotterföretag

moderbolaget
Eksjö

Försäljningar och
utrangeringar

Renhållningsaktiebolag
ProC

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde
enligt plan

Transportservice AB

Kapitalandel %

Rösträttsandel %

50

13 500

5 000

50

50

572

500

Summa

14 072

koncernen

koncernen

anskaffningsvärden

moderbolaget

2011

2010

2011

2010

12 563

8 997

11 023

7 446

Försäljningar och
utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

1 626

4 056

1 261

3 792

-71

-490

-71

-215

utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde
enligt plan

anskaffningsvärden
Försäljning av andelar

17 179

17 751

-4 424

–

–

122

-157

-694

12 598

17 179

Förvärv av andelar

Utgående
anskaffningsvärden

14 118

12 563

12 213

11 023

-3 228

-1 587

-2 693

-1 093

portaktiebolaget i Jönköpings andel i intressebolagens egna kapital
uppgår till 7 055 (7 725) tkr och utgörs av övervärde i fastighet samt
koncernmässig goodwill.

Not 16 // Pågående entreprenaduppdrag, netto
27

279

27

96

-2 337

-1 920

-2 001

-1 696

-5 538

-3 228

-4 667

-2 693

8 580

9 335

7 546

8 330

koncernen

moderbolaget

2011

2010

2011

2010

5 682

2 057

5 667

2 817

-390

- 1 203

–

-1 567

5 292

854

5 667

1 250

Uppdrag till fast pris
Nedlagda kostnader
Fakturerade delbelopp
Summa
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2010-12-31

Skillnaden mellan andelarnas bokförda värde i koncernen och Trans-

Årets förändringar
Försäljningar och

Ingående

2011-12-31

Kapitalandel

Årets förändringar
Inköp

Antal
andelar

50

Not 14 // Inventarier, verktyg och installationer

Ingående

Redovisat
värde

noter
Not 19 // Förändring av eget kapital

Not 17 //
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

koncernen
koncernen

Förutbetalda
hyror
Upplupna

moderbolaget

2011-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

524

422

524

555

642

354

642

15

5

15

5

226

629

68

36

Övriga poster

1 239

1 375

763

689

Summa

2 358

3 073

1 724

1 927

intäkter
ränteintäkter

7 477

23 917

7 164

–

2 866

10 030

–

4 002

-4 002

–

–

–

4 012

4 012

21 493

6 113

10 353

37 959

–

–

-1 074

-1 074

–

-5 590

5 590

–

–

–

-2 364

-2 364

21 493

523

12 505

34 521

2010-06-30
bundna och fria
reserver

Eget kapital
2010-12-31
Aktieutdelning
Förskjutning mellan
reserver

Not 18 // Checkräkningskredit

Årets resultat
koncernen
2011-12-31

2010-12-31

moderbolaget
2011-12-31

2010-12-31

Eget kapital
2011-12-31
Moderbolaget

Beviljat be-

uppgår till

Summa
eget
kapital

2 111

bundna och fria

räkningskredit

Fria reserver
och årets
resultat

14 329

Årets resultat

gifter

lopp på check-

Bundna
reserver

Förskjutning mellan

Förutbetalda
leasingav-

2009-12-31
Nyemission

354

Upplupna

Eget kapital

Aktiekapital

33 000

31 000

32 800

Aktiekapital

Övrigt fritt
eget kapital

Summa eget
kapital

14 329

9 859

24 188

7 164

2 866

10 030

–

706

706

21 493

13 431

34 924

Aktieutdelning

–

-1 074

-1 074

Årets resultat

–

3 022

3 022

21 493

15 379

36 872

25 800
Eget kapital
2009-12-31
Nyemission
2010-06-30
Årets resultat
Eget kapital
2010-12-31

Eget kapital
2011-12-31

Aktiekapitalet består av 214 933 st (214 933 st)
aktier med kvotvärde 100 kr.

Not 20 // Övriga avsättningar
koncernen

Garantiavsättningar
Utfästelse om direktpension
Övriga avsättningar
Summa

moderbolaget

2011

2010

2011

2010

904

699

828

668

28

67

–

–

310

310

310

310

1 242

1 076

1 138

978
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Not 21 // Långfristiga skulder

Not 24 // ansvarsförbindelser

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning

koncernen

senare än fem år efter balansdagen.
koncernen

Skulder till kreditinstitut

2011-12-31

moderbolaget

2011

2010

2011

2010

12 004

12 732

860

1 346

moderbolaget

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

274

274

–

–

–

–

2 460

5000

274

274

2 460

5000

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser
Borgensförbindelse till

Not 22 //
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
koncernen

koncernföretag

2011-12-31

2010-12-31

2011-12-31

2010-12-31

456

664

239

409

Upplupna löner
Upplupna

5 508

semesterlöner

5 514

Summa ansvarsförbindelser

moderbolaget

2 891

Not 25 // Ränteintäkter
moderbolaget

3 180

Ränteintäkter
Ränteintäkter från

Upplupna
sociala avgifter

3 418

3 786

1 893

2 388

–

–

–

29

635

390

–

–

598

109

168

–

3 031

3 991

2 364

3 245

Upplupna
räntekostnader
Bonus till
kunder
Upplupna hyror
Övriga poster
Summa

13 646

14 454

7 555

koncernbolag
Summa

2011-12-31

Räntekostnader
Räntekostnader

9 251

koncernbolag

moderbolaget
2011-12-31

Pantsatt kapital-

67

–

–

Koncernbidrag
Summa
9 500

9 500

–

–

66 710

57 310

39 360

39 360

34 613

34 834

1 553

1 990

110 851

101 711

40 913

41 350

Maskiner med
behåll
säkerheter
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Förändring av reserv
pågående arbeten

Skulder till kreditinstitut

Summa ställda

213

2011

2010

794

521

149

77

943

598

2011

2010

1 802

-1 222

36

-73

8 670

-4 381

10 508

-5 676

ningar enligt plan

Avseende

äganderättsför-

303

moderbolaget

avskrivningar och avskriv-

28

försäkring

ningar

142

Skillnad mellan bokförda

Avseende avsättningar för

Företagsinteck-

101

2010-12-31

och skulder

teckningar

71

Not 27 // Bokslutsdispositioner

För egna avsättningar

Fastighetsin-

202

moderbolaget

Summa

2010-12-31

2010

Not 26 // Räntekostnader

Not 23 // ställda säkerheter
koncernen

2011

noter
Not 28 // Andelar i dotterföretag
Koncernen		Org nr		Säte
Bjursells i Jönköping AB

556088-6292

Jönköping

Kindgrensgatans Fastighets AB

556712-9902

Jönköping

NÅI Transport AB		556159-5637

Nässjö

Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri 556528-9450

Nässjö

Miljöfabriken i Småland AB

556776-9350

Jönköping

Vetlanda Åkeri AB		556090-4137

Jönköping

moderbolaget

Kapitalandel %

Bjursells i
Jönköping AB
Kindgrensgatans
Fastighets AB
NÅI Transport AB
Transportaktiebolaget
Nässjö Åkeri
Vetlanda Åkeri AB

Rösträttsandel %

Bokfört värde
11-12-31

Antal
aktier

100

100

50 000

10 007

100

100

1 000

100

100

100

5 100

9 498

100

100

3 200

6 244

100

100

1 000

836

Summa

26 685

2011

2010

27 185

26 685

–

2 436

27 185

29 121

Försäljningar

-100

–

Nedskrivningar

-400

-1 936

26 685

27 185

Ingående
anskaffningsvärden
Inköp av andelar
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 29 // Obeskattade reserver
moderbolaget
2011

2010

–

1 802

132

168

132

1 970

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar enligt plan
Lagerreserv i
pågående arbete
Summa
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Transportaktiebolaget i Jönköping, org.nr 556767-3305

Rapport om årsredovisningen
och koncernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för
Transportaktiebolaget i Jönköping för år 2011. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta
dokument på sidorna 16-32.

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.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Transportaktiebolaget i Jönköping för år 2011.

Styrelsens och verkställande
direktörens ansvar
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.

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 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 inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Jönköping den 27 mars 2012

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 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.

Kent Bardh		
Martin Odqvist
Godkänd revisor		Auktoriserad revisor
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styrelsen

Överst från vänster: Camilla Elm, Ingemar Legrell, Thord Sandahl,
Fredrik Wånehed, Lars Axeheim och Johacim saksson.
Underst från vänster: Agne Bengtsson och Stig Holm.
Saknas på bild: Eide Jansson.

ledningen

Överst från vänster: Kristin Fägerskjöld,Anders Wittskog,
Fredrik Wånehed och Agne Bengtsson.
Underst från vänster: Håkan Andersson och Oskar Bernström.
Saknas på bild: Fredrik Löf och Lennart Henriksson.

B ÅRSREDOVISNING
34
ÅRSREDOVISNING2011
2011/ TRANSAB
/ TRANSAB

TRANSAB / ÅRSREDOVISNING 2011 35

Box 3181, 550 03 Jönköping | Tel 036-35 10 00 | Fax 036-35 10 29
Besöksadress Verktygsvägen 19, Jönköping
info@transab.se | www.transab.se

