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Tillsammans bildar 
bolagen i Transabgruppen 
en sTark föreTagsgrupp i 

Jönköping och på småländska 
höglandeT med sTor 

geografisk spridning.

TRANSAB BIlDADES 1968 GENOm EN SAmmANSlAGNING AV lASTBIlScENTRAlEN I JöNköpING, JöNköpINGS föRENADE ÅkERIER Och A-
SchAkT. SENARE hAR NäSSJö ÅkERI, EkSJö TRANSpORTAkTIEBOlAG Och VETlANDA lBc INföRlIVATS. I TRANSABGRuppEN INGÅR IDAG, 
föRuTOm mODERBOlAGET, BJuRSEllS I JöNköpING AB, NÅI TRANSpORT AB, mIlJöfABRIkEN I SmÅlAND AB Och kINDGRENSGATANS fAST-
IGhETS AB SOm hEläGDA DOTTERBOlAG Och  EkSJö RENhÅllNING AB Och pROc TRANSpORTSERVIcE AB SOm INTRESSEBOlAG.
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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 nega-
tiva 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 ytter-
ligare 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 åtgärdspro-
gram 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 Miljö-
fabriken i Småland AB aktiverats som terminalhante-
ringsbolag 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 rationali-
serats och IT-funktioner förbättrats för att skapa bättre 
ledningsunderlag och mindre behov av manuellt arbete. 

TRANSAB / ÅRSREDOVISNING 2011   05

året i sammandrag

bygg & anläggning
är fortsatt ledande
i nordöstra småland
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organisation

Jönköping lJuNGARum hAGA TORSVIk nässJö NYhEmSGATAN 6 GAmlARp eksJö BREVIkSVäGEN 55 VeTlanda VERkSTADSGATAN 15

vd
agne bengtsson

AO bygg & Anläggning
Fredrik Wånehed

AO entreprenAd
Fredrik löF

AO lOgistik
anders Wittskog

AO återvinning
agne bengtsson

nåi trAnspOrt
håkan andersson

bjursells
agne bengtsson

MiF
agne bengtsson

bolagsstruktur

sävsjö trAnspOrt 50%

nMå 100%

trAnsAb

bjursells

intressebOlAg

kOncernbOlAg

nåi trAnspOrt

prOcAb 50% eksjö renhållning 50% sitA 50%

MiF kindgrensgAtAn
FAstighetsAb
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transab har flyttat fram positionerna under året. nya trans-

portörer har kommit in, generationsväxlingar och ägarför-

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

kats och nya viktiga kunder har tillkommit. Vår etablering i 

Vetlanda har fullföljts varmed hela höglandet blivit en natur-

lig del av vårt marknadsområde. ett antal avtal med större 

kunder har förlängts vilket möjliggör fortsatt bra beläggning. 

Vi har förbättrat utfallet inom flera områden där vi tidigare 

haft problem. 

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

ker. Under våren framförhandlades i samarbete med näs-

sjö kommun en försäljning av höglandets terminal ab. 

Försäljningen föranleddes av att transab inte är beredda att 

investera i de infrastruktursatsningar som krävs för att full-

följa utbyggnaden av terminalen till högsta effek-

tivitet. terminalen är redan idag den modernaste 

och största i regionen med placering vid stamba-

nan men ytterligare satsningar behövs. köparen, 

statliga Jernhusen ab, avtalade tillsammans med 

nässjö kommun om mångmiljonsatsningar på ter-

minalens utbyggnad. 1 september 2011 övertog 

Jernhusen terminalen och transab blev samtidigt ansvariga 

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

vara i den utvecklingsbransch som järnvägen är samtidigt 

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

kring terminalen. 

Under 2010 engagerade sig transab i en stor marken-

treprenad vid landvetter. dessa arbeten har slutförts un-

der 2011 med god kvalitet. Många enheter ur transab och 

bjursells har engagerats i projektet. tyvärr har denna entre-

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 

ekonomiska avvikelser. 

ett antal åtgärder och rutiner har införts för att denna form 

av avvikelser skall undvikas framöver. 

trots detta fortsätter transabkoncernen sin utveckling 

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

några spännande utvecklingsmöjligheter som kan stärka vår 

position ytterligare.

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

veckla verksamheten på vår återvinningsanläggning på 

torsvik. transab marknadsför nu avstängningsmaterial, 

kvalitetsjord och byggelement som komplement till tidigare 

verksamhet. en hall har byggts för hantering av returburkar 

och Pet. Under året har koncernens personalmängd mins-

kat något vilket kunnat ske efter införande av nya stödsys-

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

a med stöd av mobildata, 

som ger oss förutsättning 

för ytterligare utveckling. 

ny affärsområdeschef 

entreprenad, Fredrik löf, 

har rekryterats. efter flera 

år har Pär aronsson ver-

kat inom transab, under senare tid som konsult. i samband 

med årsskiftet har hans uppdrag upphört. Pär har varit en 

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

arbete vi haft. 

Under 2012 är den viktigaste uppgiften att vända tillbaka 

den negativa trend som entreprenaderna skapade under 

2011. Vi kommer att fortsätta att fokusera på affärer och 

på de områden där vi kan säkerställa bästa beläggning för 

alla enheter. 

Vd har ordet

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. 

» VI hAR förbäTTraT uTfalleT 
INOm flERA OmRÅDEN DäR VI 
TIDIGARE hAfT pROBlEm. «

AGNE BENGTSSON / VD

affären
i fokus
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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 av-

seende 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 konkurrens-

utsatta 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

affärsområde logisTik

nystart för
tredjeparts- 
lösningar
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År 2011 inleddes med en 
kall period med mycket snö 
som skapade sysselsättning 
för våra bilar och maskiner. 
Inför asfaltssäsongen offere-
rades 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 kostna-

der. 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/avstängnings-

material 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 trafikled-

ningen, minskat antalet fel och höjt kvaliteten. arbetet med att rationali-

sera, förbättra servicen och engagemanget mot kund fortgår.

affärsområde bYgg & anläggning

FREDRIK WÅNEHED / AFFÄRSOMRÅDESCHEF

rationell
orderHantering 
ökar kValiteten
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Året började positivt med 
uppåtgående prognoser och 
många projekt att jobba 
med. Den stora markentre-
prenaden 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 kva-
liteten 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 affärs-

områdets utveckling. ett antal större projekt kommer startas upp under 

våren 2012 där de nya rutinerna och arbetssätten tillämpas. 

affärsområde enTreprenad

FREDRIK LÖF / AFFÄRSOMRÅDESCHEF

framtidens
projektHantering 
är lanserad
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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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nåi transports verksamhet är i första hand inriktad mot dragbilstransporter i anslutning till kombi-

terminalen 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 för-

säljning av en anläggningsbil. Uppdragen för åkeriets enheter erhålls inom transab.

nåi Transport 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 kombiterminals-

tjänster 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 höglands-

terminalen 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.

miljöfabriken i småland ab

bjursells i Jönköping ab
bjursells verksamhet är i första hand inriktad mot att erbjuda kunderna moderna maskiner med er-

känt duktiga förare. bolaget utför även mindre mark- och rivningsentreprenader. Verksamhetsom-

rådet 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, skanska

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.

»  maskinavtal samt fasta uppdrag i täkter, nCC

»  maskinavtal, sandahls entreprenad 
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resultAt

konjunkturen har under 2011 över lag varit på samma goda 

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

surser. omsättningsmässigt har vi medvetet valt att hålla en 

lägre volym på entreprenadprojekt för att bättre passa vår 

organisation. 

Vi har också fått med oss resultatet i de flesta av våra af-

färsområden men tyvärr då inte i entreprenad.

investeringAr

efter några år med höga investeringar i framförallt bjursells 

ser vi nu att investeringsnivån planar ut och lägger sig på 

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

åldersstruktur på våra egenägda resurser utan också ett 

jämnare kassaflöde från år till år. 

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 kun-

ders krav på e-fakturering, uppföljning och inte minst ger 

oss själva ett effektivare arbetssätt.

FrAmtid

krafttag har tagits under inledningen av 2012 för att se till 

att vår entreprenadverksamhet återigen bidrar till koncer-

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

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

normalt år för vår entreprenadverksamhet.

Vi ser också utmaningar framför oss i driften av kombiter-

minalen i nässjö. det är för närvarande turbulent på mark-

naden för järnvägsburen godstrafik men vi känner att vi har 

en flexibel organisation som kan hänga med bra. Vi hoppas 

kunna visa ett litet plusresultat för året i Miljöfabriken då det 

på sikt förväntas bli betydligt bättre volymer.

Vår kärnverksamhet affärsområdena logistik och bygg 

och anläggning väntas fortsatt leverera på en god nivå. lö-

ser vi årets utmaningar på samma goda sätt som tidigare 

års ser vi fram emot ett år då 2011 visar sig vara ett hack i 

kurvan och vi återigen lyfter resultatmässigt. 

ekonomichefen har ordet

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 fort-
satt 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.

14   ÅRSREDOVISNING 2011 / TRANSAB

Viktiga inVesteringar 
ocH förbättringar 
genomförda
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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

transportaktiebolaget i Jönköping bedriver verksamheten i 

huvudsak i fyra affärsområden; logistik, bygg/anläggning, 

entreprenad samt återvinning. bolaget har sitt säte i Jön-

köping och är moderbolag i transabkoncernen. i moder-

bolaget/koncernen bedrivs följande verksamhet:

logistik

inom affärsområde logistik erbjuder transab sina kunder 

olika logistiklösningar. Verksamheten har under 2011 varit 

inriktad på kombitransporter med tåg och bil, tanktran-

sport, bulktransport, distribution, helchartrade fordon. 

Viss lager, tredjepartslogistiklösningar och krossdocking 

har också förekommit.

bYgg/Anläggning

inom affärsområde bygg och anläggning erbjuder tran-

sab transporter och maskintjänster. resurserna utgörs av 

anläggningsbilar, kranbilar, trailers, asfaltsbilar, maskiner 

och mobilkranar.

entreprenAd

inom affärsområde entreprenad bedriver transab större 

och mindre entreprenader. kompetensen är i huvudsak 

sanering, rivning, terrassering, schaktning samt skötselen-

treprenader.

dotterbolAgen

Verksamheten fördelas enligt följande i dotterbolagen:

bjursells i Jönköping ab bedriver maskinuthyrning av 

större maskiner för schaktning, rivning med mera.

nåi transport ab utför transporter av trailers, containers 

och annan forsling för kunds räkning. bolaget säljer också 

bemanning till Miljöfabriken i småland ab. kindgrensga-

tans Fastighets ab är ett fastighetsbolag som hyr ut loka-

ler 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.

konCernstruktur

i koncernen ingår de helägda dotterbolagen; bjursells i 

Jönköping ab, nåi transport ab, kindgrensgatans Fast-

ighets ab, Vetlanda åkeri ab samt transportaktiebolaget 

nässjö åkeri. transportaktiebolaget nässjö åkeri äger i sin 

tur 100% i Miljöfabriken i småland ab.

Vidare äger bolaget 50 % av intressebolagen eksjö 

renhållning ab samt ProC transport ab..

ägArFörhållAnde

andelarna i transportaktiebolaget i Jönköping innehas av 

c:a 75 aktieägare.

väsentligA händelser under räkenskApsåret

det helägda dotterbolaget transportaktiebolaget nässjö 

åkeri har under året sålt sin 50%-iga andel av höglandets 

terminal ab.

årets resultat har haft en starkt negativ påverkan från 

bolagets entreprenadverksamhet. tre större markentrepre-

nader har genomförts med negativt resultat där orsakerna 

står att finna i bl a organisationsproblem och ofördelaktigt 

väder.

investeringAr

konCernen investeringar i materiella anläggningstillgångar 

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

företagsförvärv.

moderbolAget investeringar i maskiner och inventarier har 

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

byggnader och markanläggningar har under året uppgått 

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

retag har uppgått till 0 (2 436) tkr. 

16   ÅRSREDOVISNING 2011 / TRANSAB



TRANSAB / ÅRSREDOVISNING 2011   017TRANSAB / ÅRSREDOVISNING 2011   17

FrAmtidA utveCkling

transportaktiebolaget planerar att öka marknadsandelarna i 

Jönköpingsregionen och på småländska höglandet. 

Företaget följer utvecklingen inom bränsle och motor-

tekniken och investerar i moderna maskiner för att möta 

våra egna, marknadens och samhällets krav på miljöför-

bättringar. Vi eftersträvar också moderna it-system som 

tillsammans med mobildata kan bidra till effektiv och snabb 

administration och kundservice.

Vidare har styrelsen uttryckt en inriktning att stärka kon-

cernens soliditet och har antagit ett mål att öka soliditeten 

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

utdelningspolicy som anger att 50% av bolagets resultat 

efter skatt skall delas ut till ägarna om inget annat beslutas.

miljöpåverkAn

Moderbolaget har tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt 

miljöbalken avseende verksamhet vid anläggning för 

återvinning, sortering, mellanlagring och behandling av 

icke-farligt avfall på fastigheten Flahult 21:1 på torsvik i 

Jönköpings kommun. bolaget har tillstånd enligt 12 kap. 

6§ miljöbalken för utfyllnad av schaktmassor på fastigheten 

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 

2:8 i Jönköpings kommun.

dotterbolaget bjursells i Jönköping ab bedriver anmäl-

ningspliktig 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 

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.

resultAt oCh ställning

resultatet av koncernens och moderföretagets verksamhet 

samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets ut-

gång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och 

balansräkningar med noter.

nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

FörslAg till vinstdisposition

till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

balanserat resultat   12 356 597

årets resultat  3 021 979

   15 378 576

styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

i ny räkning överförs  15 378 576

  15 378 576

FlerårsjämFörelse

ekonomisk utveckling i sammandrag;

 2011 2010 2009

konCernen

nettoomsättning tkr   485 307  513 035  446 985

resultat efter finansiella poster tkr   -4 380   5 448   -413 

balansomslutning tkr   171 090   185 126  147 848 

antal anställda st   115   123 119 

soliditet %   20   20   16

moderbolAget 

nettoomsättning tkr   455 627   472 108  358 251

resultat efter finansiella poster tkr   -7 486   6 382   4 357

balansomslutning tkr   145 173  148 498   116 641 

antal anställda st   59   63 56

soliditet %   25   24  21 
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konCernresultAträkning

not 22011 2010

rörelsens intäkter m m

nettoomsättning 2,3 5 482 509 510 042

övriga rörelseintäkter 2 7 2 7988 2 993

summA rörelsens intäkter 485 307 513 035

rörelsens kostnAder

Material och fordonskostnader -400 927 -415 435

övriga externa kostnader 4,5 -25 962 -23 088

Personalkostnader 6 -57 747 -59 877

avskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar
-9 443 -8 300

andel i intresseföretags 
resultat före skatt

689 -380

summA rörelsens kostnAder -493 390 -507 080

rörelseresultAt -8 083 5 955

resultAt Från 
FinAnsiellA investeringAr

resultat från andelar
i koncernföretag

7 – 558

resultat från andelar i 
intresseföretag

8 5 180 –

ränteintäkter 539 135

räntekostnader -2 016 -1 200

summA resultAt Från 
FinAnsiellA investeringAr

3 703 -507

resultAt eFter
FinAnsiellA poster

-4 380 5 448

skatt på årets resultat 9, 10 2 016 -1 436

årets resultAt - 2 364 4 012

konCernbAlAnsräkning

tillgångAr not 22011-12-31 2010-12-31

AnläggningstillgångAr

Immateriella anläggningstillgångar 5

goodwill 11 752 859

752 859

mAteriellA 

AnläggningstillgångAr

byggnader och mark 12 18 017 16 756

Maskiner och andra 

tekniska anläggningar
13 42 839 39 386

inventarier, verktyg 

och installationer
14 8 580 9 335

grustäkt 570 571

70 006 66 048

FinAnsiellA 

AnläggningstillgångAr

andelar i intresseföretag 15 12 598 17 179

Fordringar hos intresseföretag 450 814

övriga långfristiga 

värdepappersinnehav
816 816

övriga långfristiga fordringar 118 277

13 982 19 086

summA AnläggningstillgångAr 84 740 85 993

omsättningsstillgångAr

Varulager mm

råvaror och förnödenheter 412 562

Färdiga varor och handelsvaror 1 462 887

Pågående entreprenaduppdrag, netto 16 5 292 854

7 166 2 303

kortFristigA FordringAr

kundfordringar 68 981 78 652

Fordringar hos intresseföretag 23 3 697

aktuella skattefordringar 1 589 1 308

övriga kortfristiga fordringar 1 198 4 192

Förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter
17 2 358 3 073

74 149 90 922

Kassa och bank 18 5 035 6 100

5 035 6 100

summA omsättningstillgångAr 86 350 99 325

summA tillgångAr 171 090 185 318
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konCernbAlAnsräkning

eget kApitAl oCh skulder not 22011-12-31 2010-12-31

eget kaPital 19

Aktiekapital 21 493 21 493

Bundna reserver 523 6 113

Fria reserver 14 869 6 341

årets resultat -2 364 4 012

summA eget kApitAl 34 521 37 959

AvsättningAr

Uppskjutna skatter 10 2 356 4 819

övriga avsättningar 20 1 242 1 076

summA AvsättningAr 3 598 5 895

långFristigA skulder

skulder till kreditinstitut 21 31 090 35 321

kortFristigA skulder

skulder till kreditinstitut 21 9 566 9 747

leverantörsskulder 66 621 73 776

skulder till intresseföretag 731 202

Checkräkningskredit 18 1 027 1 817

skatteskulder – 394

övriga kortfristiga skulder 10 290 5 753

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter
22 13 646 14 454

101 881 106 143

summA eget kApitAl oCh skulder 171 090 185 318

ställda säkerheter 23 110 851 101 711

ansVarsFörbindelser 24 274 274

kAssAFlödesAnAlYs För konCernen

not 22011 2010

den löPande VerksaMheten

Rörelseresultat före 

finansiella poster
-2 903 5 955

Avskrivningar 9 155 8 197

Justering för poster som inte 

ingår i kassaflödet, mm
-5 704 797

Erhållen ränta 539 130

erlagd ränta -2 016 -1 200

betald inkomstskatt -675 53

-1 604 13 932

Ökning/minskning varulager -4 863 -1 838

ökning/minskning kundfordringar 9 671 -16 708

ökning/minskning övriga 

kortfristiga fordringar
7 383 -3 504

ökning/minskning leverantörsskulder -7 155 14 208

ökning/minskning övriga 

kortfristiga rörelseskulder
4 258 -6 869

kassaFlöde Från den 

löPande VerksaMheten
7 690 -779

inVesteringsVerksaMheten

Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar
-14 461 -22 715

sålda materiella 

anläggningstillgångar
1 455 8 037

investeringar i dotterbolag – -2 433

investeringar i intressebolag – -122

sålda intressebolag 9 604 –

Uttag ur intressebolag 400 325

avyttring/amortering av övriga

finansiella anläggningstillgångar
523 –

ökning/minskning av 

kortfristiga placeringar
– 558

kassaFlöde Från 

inVesteringsVerksaMheten
-2 479 -16 350

FinansieringsVerksaMheten

Nyemission – 10 030

Upptagna lån – 6 919

Amortering av skuld -4 231 –

Ökning/minskning kortfristiga 

finansiella skulder
-971 4 545

Utbetald utdelning -1 074 –

kassaFlöde Från 

FinansieringsVerksaMheten
-6 276 21 494

årets kassaFlöde -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 22011 2010

rörelsens intäkter m m

nettoomsättning 455 627 472 108

övriga rörelseintäkter 2 416 2 023

summA rörelsens intäkter 458 043 474 131

rörelsens kostnAder

Material och fordonskostnader -413 636 -415 396

övriga externa kostnader 4,5 -21 361 -17 371

Personalkostnader 6 -31 363 -33 682

avskrivningar av materiella 

anläggningstillgångar
-2 129 -1 798

summA rörelsens kostnAder -468 489 -468 247

rörelseresultAt -10 446 5 884

resultAt Från 
FinAnsiellA investeringAr

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

summA resultAt Från 
FinAnsiellA poster

2 960 498

resultAt eFter
FinAnsiellA poster

-7 486 6 382

bokslutsdispositioner 27 10 508 -5 676

årets vinst 3 022 706

moderbolAgets bAlAnsräkning

tillgångAr not 22011-12-31 2010-12-31

AnläggningstillgångAr

Materiella anläggningstillgångar 5

Byggnader och mark 12 3 867 2 259

Inventarier, verktyg och 

installationer
14 7 546 8 330

Grustäkt 570 570

11 983 11 159

FinAnsiellA 

AnläggningstillgångAr
5

andelar i koncernföretag 28 26 685 27 185

andelar i intresseföretag 15 14 072 14 072

Fordringar hos koncernföretag 3 – 3 000

Fordringar hos intresseföretag 450 814

andra långfristiga

värdepappersinnehav
3 3

41 210 45 074

summA AnläggningstillgångAr 53 193 56 233

omsättningsstillgångAr

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror 1 462 887

Pågående entreprenaduppdrag, netto 16 5 667 1 250

7 129 2 137

kortFristigA FordringAr

kundfordringar 60 847 72 382

Fordringar hos koncernföretag 18 957 8 400

Fordringar hos intresseföretag 23 972

aktuella skattefordringar 1 001 1 001

övriga kortfristiga fordringar 40 877

Förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter
17 1 724 1 927

82 592 85 559

Kassa och bank 18 2 259 4 569

summA omsättningstillgångAr 91 980 92 265

summA tillgångAr 145 173 148 498
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moderbolAgets bAlAnsräkning

eget kApitAl oCh skulder not 22011-12-31 2010-12-31

eget kaPital 19

Bundet eget kapital 5

Aktiekapital 21 493 21 493

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 12 357 12 726

årets vinst 3 022 706

15 379 13 432

summA eget kApitAl 36 872 34 925

obeskattade reserVer 29 132 1 970

AvsättningAr 20

övriga avsättningar 1 138 978

summA AvsättningAr 1 138 978

långFristigA skulder

skulder till kreditinstitut 21 3 813 7 202

skulder till koncernföretag – 1 934

summA långFristigA skulder 3 813 9 136

kortFristigA skulder

skulder till kreditinstitut 21 3 063 2 737

leverantörsskulder 62 612 69 808

skulder till koncernföretag 26 215 15 652

skulder till intresseföretag 731 202

övriga kortfristiga skulder 3 042 3 839

Upplupna kostnader och 

förutbetalda intäkter
22 7 555 9 251

summA kortFristigA skulder 103 218 101 489

summA eget kApitAl oCh skulder 145 173 148 498

ställda säkerheter 23 40 913 41 350

ansVarsFörbindelser 24 2 460 5 000

kAssAFlödesAnAlYs För moderbolAget

not 22011 2010

den löPande VerksaMheten

Rörelseresultat före 

finansiella poster
-10 446 5 884

Avskrivningar 2 110 1 798

Justering för poster som inte

ingår i kassaflödet, mm
160 676

Erhållen ränta 303 213

Erhållna utdelningar 4 000 2 261

Erlagd ränta -943 -598

-4 816 10 234

Ökning/minskning varulager -4 992 -2 081

Ökning/minskning kundfordringar 11 533 -16 225

Ökning/minskning övriga 

kortfristiga fordringar
-8 568 -3 543

Ökning/minskning 

leverantörsskulder
-7 196 11 935

Ökning/minskning övriga

kortfristiga rörelseskulder
8 599 5 988

kassaFlöde Från 

den löPande VerksaMheten
-5 440 6 308

inVesteringsVerksaMheten -4 992 -2 081

Investeringar i materiella 

anläggningstillgångar
-2 977 -4 498

Sålda materiella 

anläggningstillgångar
44 119

Investeringar i dotterbolag – -2 436

Sålda dotterbolag 100 558

Placeringar i övriga finansiella 

anläggningstillgångar
3 365 -3 122

KASSAFLÖDE FRÅN 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
532 -9 379

FinansieringsVerksaMheten

Nyemission – 10 030

Upptagna lån – 8 329

Amortering av skuld -4 998 -7 102

Erhållet koncernbidrag 8 670 –

Utbetalt koncernbidrag – -4 381

Utbetald utdelning -1 074 –

kassaFlöde Från 

FinansieringsVerksaMheten
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
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gemensamma noter för moderbolag och koncern

noter

not 1 // redovisnings- oCh värderingsprinCiper

bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredo-

visningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, 

förutom vad avser redovisningen av pågående entrepre-

naduppdrag där redovisningsrådets rekommendation rr 

10 har tillämpats.

konCernredovisning

i koncernredovisningen ingår dotterbolag där moderbola-

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

koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, 

vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid 

förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 

och skuldernas verkliga värde, elimineras 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 koncernre-

dovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. 

resultat från under året sålda företag har inkluderats i 

koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten 

för avyttringen.

eventuella orealiserade internvinster elimineras med den 

på koncernen belöpande andelen av vinsten. 

i moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag 

till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskriv-

ningar. som utdelning från dotterföretag redovisas endast 

erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter 

förvärvet. 

konCernbidrAg

koncernbidrag redovisas i resultaträkningen.

intresseFöretAgsredovisning

som intresseföretag betraktas de företag som inte är dot-

terföretag men där moderbolaget direkt eller indirekt inne-

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

nens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt den 

så kallade kapitalandelsmetoden. kapitalandelsmetoden 

innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffnings-

värde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med 

koncernens andel av förändringen i intresseföretagets 

nettotillgångar. andelarnas värde inkluderar goodwill 

samt övervärde i fastighet (efter avdrag för ackumulerade 

avskrivningar) vid förvärvet. i koncernens resultaträkning 

ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets 

resultat. ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till 

intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som 

kapitalandelsfond under bundna reserver. 

i moderföretagets bokslut redovisas andelar i intresseföre-

tag till anskaffningsvärde. 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. Försäljningen 

redovisas efter avdrag för moms och rabatter. i koncernre-

dovisningen elimineras koncernintern försäljning.

övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt 

följande

»  hyresintäkter: i den period uthyrningen avser

»  ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning

»  erhållen utdelning: när rätten att erhålla 

    utdelning bedöms som säker.

inkomstskAtter

redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall 

betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar 

avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i upp-

skjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till 

nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skat-

tesatser som är beslutade eller som är aviserade och med 

stor säkerhet kommer att fastställas.
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noter

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas 

även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultat-

räkningen. skatteeffekter av poster som redovisas direkt 

mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 

på alla temporära skillnader som uppkommer mellan 

redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och 

skulder. 

Uppskjuten skattefordran avseende framtida skattemäs-

siga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt 

att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida 

beskattning. 

i moderbolaget redovisas - på grund av sambandet mellan 

redovisning och beskattning - den uppskjutna skatteskul-

den på obeskattade reserver, som en del av de obeskat-

tade reserverna.

leAsingAvtAl

samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing 

d v s leasingavgifter kostnadsförs löpande.

FinAnsiellA instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 

inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kund-

fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Marknads-

värden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella 

marknadsnoteringar på balansdagen. För övriga finansiella 

instrument, bedöms marknadsvärdet överensstämma 

med bokfört värde.

kundfordringar

kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det 

belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individu-

ellt bedömda osäkra kundfordringar.

Värdepapper och finansiella fordringar

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas 

kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip 

till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

 

låneskulder

låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter 

avdrag för transaktionskostnader. skiljer sig det redo-

visade beloppet från det belopp som skall återbetalas 

vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 

såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets löptid. 

härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det 

redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. 

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker 

först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller 

att dessa efterskänkts.

FordringAr

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter 

balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga 

som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det be-

lopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. 

entreprenAduppdrAg

För utförda tjänsteuppdrag respektive entreprenad-

uppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är 

hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad 

i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på 

balansdagen (successiv vinstavräkning). ett uppdrags fär-

digställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på 

balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. i de 

fall utfallet av ett tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag 

inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter 

endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna 

uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av 

beställaren. en befarad förlust på ett uppdrag redovisas 

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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mAteriellA AnläggningstillgångAr

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-

värde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar 

av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar 

tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och 

underhåll redovisas som kostnader. linjär avskrivningsme-

tod används för samtliga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

»  byggnader 20-33 år

»  Maskiner och fordon 5-10 år

»  inventarier, verktyg, installationer 3-10 år

immAteriellA tillgångAr

goodwill

goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 

överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det 

förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstill-

fället. koncerngoodwill skrivs av linjärt över den beräknade 

nyttjandetiden som bedöms uppgå till 10 år.

 

vArulAger

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-

ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. För homogena 

varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

AvsättningAr 

av sättningar för framtida garantikrav avser de närmast två 

åren och baseras på historisk information om garantikrav 

samt aktuella trender som kan tyda på att framtida krav 

kan komma att avvika från de historiska. som avsättning 

redovisas även utfästelse om direktpension utanför tryg-

gandelagens regelverk.

kAssAFlödesAnAlYs

kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. det 

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 

som medför in- eller utbetalningar. som likvida medel 

klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, 

kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för 

endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels

- handlas på en öppen marknad till kända belopp eller

- har en kortare återstående löptid än tre månader från 

anskaffningstidpunkten.

nYCkeltAlsdeFinitioner

soliditet

eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för 

uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

not 2 // inköp oCh Försäljning 

mellAn konCernFöretAg

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas 

samma principer för prissättning som vid transaktioner 

med externa parter.

av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterfö-

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

dotterföretag 12,5 (14,9) %.  

not 3 // trAnsAktioner med närstående

avtal avseende det operativa ansvaret för administration i 

koncernen där kväringen holding ab är moderbolag har 

under året slutits mellan transportaktiebolaget i Jönköping 

och kväringen holding ab. avtalet har ingåtts på mark-

nadsmässiga grunder.
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not 4 // ersättning till revisorernA

konCernen moderbolAget

2011 2010 22011 2010

revision

PwC 261 298 170 180

AndrA uppdrAg än 

revisionsuppdrAget

PwC 249 173 222 156

summA 510 471 392 336

not 5 // leAsingkostnAder

konCernen moderbolAget

2011 2010 22011 2010

Årets leasingkostnader

har uppgått till:
6 882 6 487 2 568 1 218

summA 6 882 6 487 2 568 1 218

not 6 // medelAntAl AnställdA, löner, 

AndrA ersättningAr oCh soCiAlA AvgiFter

konCernen moderbolAget

2011 2010 22011 2010

Medelantalet anställda

Kvinnor 11 13 9 9

Män 104 110 50 54

totAlt 115 123 59 63

konCernen moderbolAget

2011 2010 22011 2010

Löner, ersättningar, sociala 

avgifter och pensionskost-

nader

Löner och ersättningar till 

styrelsen och verkställande 

direktören

1 160 1 125 1 160 1 125

Löner och ersättningar till 

övriga anställda
38 727 41 685 20 419 22 073

totAlt 39 887 42 810 21 579 23 198

konCernen moderbolAget

2011 2010 22011 2010

Sociala avgifter enligt lag 

och avtal
12 212 13 687 6 786 7 509

Pensionskostnader (varav för 

styrelse och verkställande 

direktör 232 (219 tkr)

2 127 2 291 1 487 1 654

totAlt 54 226 58 788 29 852 32 361

konCernen moderbolAget

2011 2010 22011 2010

Styrelseledamöter och 

ledande befattningshavare

Kvinnor 1 2 1 2

Män 8 7 8 7

totAlt 9 9 9 9

Antal verkställande direk-

törer och andra ledande 

befattningshavare

Kvinnor 1 1 1 1

Män 7 7 7 7

totAlt 8 8 8 8
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not 8 // resultAt Från AndelAr i intresseFöretAg

konCernen moderbolAget

2011 2010 22011 2010

Utdelningar – – 400 325

Realisationsresultat vid

försäljningar
5 180 – – –

summA 5 180 0 400 325

not 9 // skAtt på årets resultAt

konCernen

2011 2010

Aktuell skatt för året – 434

Uppskjuten skatt 2 462 - 1 013

Andel i intresseföretags skatt -446 11

summA 2 016 -1 436

not 10 // uppskjuten skAtt

konCernen

2011 2010

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomst-

skatt som har redovisats i resultaträkningen 

samt å andra sidan den inkomstskatt som 

belöper sig på verksamheten utgörs av:

Uppskjuten skatt på övervärden 

i materiella anläggningstillgångar
12 - 49

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 2 450 1 062

summA 2 462 1 013

I balansräkningen fördelas den 

uppskjutna skatten enligt följande: 

Övervärden i materiella 

anläggningstillgångar 
461 473

Obeskattade reserver 1 895 4 346

summA 2 356 4 819

not 11 // goodwill

konCernen

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

utgående restvärde enligt plAn 752 859

not 12 // bYggnAder oCh mArk

konCernen moderbolAget

2011 2010 22011 2010

Ingående 

anskaffningsvärden
18 364 18 229 2 461 2 326

Årets förändring

Inköp 1 716 135 1 716 135

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden
20 080 18 364 4 177 2 461

Ingående avskrivningar -1 608 -1 159 -202 -100

Årets förändring

Årets avskrivningar -455 -449 -108 -102

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden
-2 063 -1 608 -310 -202

Utgående restvärde 

enligt plan
18 017 16 756 3 867 2 259

Bokfört värde byggnader

i Sverige
14 160 12 899 1 466 –

Bokfört värde mark i Sverige 3 857 3 857 414 414

Taxeringsvärden

byggnader i Sverige
4 616 4 616 – –

Taxeringsvärden

mark i Sverige
3 199 3 015 1 718 1 534

not 7 // resultAt Från AndelAr i konCernFöretAg

konCernen moderbolAget

2011 2010 22011 2010

Utdelningar – – 3 600 1 936

Realisationsresultat 

vid försäljningar
– 558 – 558

Nedskrivningar – – -400 -1 936

summA 0 558 3 200 558
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not 13 // mAskiner oCh AndrA tekniskA AnläggningAr

konCernen

22011 2010

Ingående 

anskaffningsvärden
52 372 42 425

Årets förändringar

Genom förvärv av 

dotterföretag
– 8 385

Inköp 11 119 17 953

Försäljningar och 

utrangeringar
-2 909 -16 391

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden
60 582 52 372

Ingående avskrivningar -12 987 -9 902

Årets förändringar

Genom förvärv av 

dotterföretag
– -5 929

Försäljningar och

utrangeringar
1 499 8 565

Årets avskrivningar -6 255 -5 720

Utgående ackumulerade 

avskrivningar
-17 743 -12 986

Utgående restvärde 

enligt plan
42 839 39 386

not 14 // inventArier, verktYg oCh instAllAtioner

konCernen moderbolAget

2011 2010 2011 2010

Ingående 

anskaffningsvärden
12 563 8 997 11 023 7 446

Årets förändringar

Inköp 1 626 4 056 1 261 3 792

Försäljningar och

utrangeringar
-71 -490 -71 -215

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden
14 118 12 563 12 213 11 023

Ingående avskrivningar -3 228 -1 587 -2 693 -1 093

Årets förändringar

Försäljningar och

utrangeringar
27 279 27 96

Årets avskrivningar -2 337 -1 920 -2 001 -1 696

Utgående ackumulerade 

avskrivningar
-5 538 -3 228 -4 667 -2 693

Utgående restvärde 

enligt plan
8 580 9 335 7 546 8 330

konCernen
kapital-
andel %

rösträtts- 
andel %

redovisat 
värde

Antal 
andelar

Eksjö 

Renhållningsaktiebolag
50 50 11 923 5 000

ProC 

Transportservice AB
50 50 675 500

summA 12 598

moderbolAget
kapital-
andel %

rösträtts- 
andel %

redovisat 
värde

Antal 
andelar

Eksjö 

Renhållningsaktiebolag
50 50 13 500 5 000

ProC 

Transportservice AB
50 50 572 500

summA 14 072

not 15 // AndelAr i intresseFöretAg

konCernen  org nr  säte 

Eksjö Renhållningsaktiebolag 556279-7620 Nässjö 

ProC Transportservice AB 556592-6671 Nässjö 

moderbolAget

Eksjö Renhållningsaktiebolag 556279-7620 Nässjö 

ProC Transportservice AB 556592-6671 Nässjö

Skillnaden mellan andelarnas bokförda värde i koncernen och Trans-

portaktiebolaget i Jönköpings andel i intressebolagens egna kapital 

uppgår till 7 055 (7 725) tkr och utgörs av övervärde i fastighet samt 

koncernmässig goodwill. 

konCernen

2011-12-31 2010-12-31

Ingående 

anskaffningsvärden
17 179 17 751

Försäljning av andelar -4 424 –

Förvärv av andelar – 122

Kapitalandel -157 -694

Utgående

anskaffningsvärden
12 598 17 179

not 16 // pågående entreprenAduppdrAg, netto

konCernen moderbolAget

2011 2010 2011 2010

Uppdrag till fast pris

Nedlagda kostnader 5 682 2 057 5 667 2 817

Fakturerade delbelopp -390 - 1 203 – -1 567

summA 5 292 854 5 667 1 250
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not 17 // 
FörutbetAldA kostnAder oCh upplupnA intäkter

konCernen moderbolAget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Förutbetalda 

hyror
524 422 524 555

Upplupna 

intäkter
354 642 354 642

Upplupna 

ränteintäkter
15 5 15 5

Förutbetalda 

leasingav-

gifter

226 629 68 36

Övriga poster 1 239 1 375 763 689

summA 2 358 3 073 1 724 1 927

not 18 // CheCkräkningskredit

konCernen moderbolAget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Beviljat be-

lopp på check-

räkningskredit 

uppgår till

33 000 31 000 32 800 25 800

not 19 // Förändring Av eget kApitAl

konCernen Aktie-
kapital

bundna 
reserver

Fria reserver 
och årets 
resultat

summa
eget
kapital

eget kapital 

2009-12-31
14 329 2 111 7 477 23 917

Nyemission

2010-06-30
7 164 – 2 866 10 030

Förskjutning mellan 

bundna och fria 

reserver

– 4 002 -4 002 –

Årets resultat – – 4 012 4 012

eget kapital 

2010-12-31
21 493 6 113 10 353 37 959

Aktieutdelning – – -1 074 -1 074

Förskjutning mellan 

bundna och fria 

reserver

– -5 590 5 590 –

Årets resultat – – -2 364 -2 364

eget kapital 

2011-12-31
21 493 523 12 505 34 521

moderbolAget Aktie-
kapital

övrigt fritt 
eget kapital

summa eget
 kapital

eget kapital 

2009-12-31
14 329 9 859 24 188

Nyemission

2010-06-30
7 164 2 866 10 030

Årets resultat – 706 706

eget kapital 

2010-12-31
21 493 13 431 34 924

Aktieutdelning – -1 074 -1 074

Årets resultat – 3 022 3 022

eget kapital 

2011-12-31
21 493 15 379 36 872

Aktiekapitalet består av 214 933 st (214 933 st) 

aktier med kvotvärde 100 kr.

not 20 // övrigA AvsättningAr

konCernen moderbolAget

2011 2010 2011 2010

Garantiavsättningar 904 699 828 668

Utfästelse om direktpension 28 67 – –

Övriga avsättningar 310 310 310 310

summA 1 242 1 076 1 138 978
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not 22 // 
upplupnA kostnAder oCh FörutbetAldA intäkter

konCernen moderbolAget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna löner 456 664 239 409

Upplupna 

semesterlöner
5 508 5 514 2 891 3 180

Upplupna 

sociala avgifter
3 418 3 786 1 893 2 388

Upplupna 

räntekostnader
– – – 29

Bonus till 

kunder
635 390 – –

Upplupna hyror 598 109 168 –

Övriga poster 3 031 3 991 2 364 3 245

summA 13 646 14 454 7 555 9 251

not 23 // ställdA säkerheter

konCernen moderbolAget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

För egna avsättningar 

och skulder

Avseende avsättningar för 

Pantsatt kapital-

försäkring
28 67 – –

Avseende 

Skulder till kreditinstitut

Fastighetsin-

teckningar
9 500 9 500 – –

Företagsinteck-

ningar
66 710 57 310 39 360 39 360

Maskiner med  

äganderättsför-

behåll

34 613 34 834 1 553 1 990

summA ställdA 

säkerheter
110 851 101 711 40 913 41 350

not 24 // AnsvArsFörbindelser

konCernen moderbolAget

2011-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Eventualförpliktelser

Borgens- 

förbindelser
274 274 – –

Borgensför-

bindelse till 

koncernföretag

– – 2 460 5000

summA AnsvArs-
Förbindelser

274 274 2 460 5000
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not 25 // ränteintäkter
moderbolAget

2011 2010

Ränteintäkter 202 71

Ränteintäkter från 

koncernbolag 
101 142

summA 303 213

not 26 // räntekostnAder
moderbolAget

2011 2010

Räntekostnader 794 521

Räntekostnader

koncernbolag
149 77

summA 943 598

not 27 // bokslutsdispositioner
moderbolAget

2011 2010

Skillnad mellan bokförda 

avskrivningar och avskriv-

ningar enligt plan

1 802 -1 222

Förändring av reserv

pågående arbeten
36 -73

Koncernbidrag 8 670 -4 381

summA 10 508 -5 676

Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning 

senare än fem år efter balansdagen.

not 21 // långFristigA skulder

konCernen moderbolAget

2011 2010 2011 2010

Skulder till kreditinstitut 12  004 12 732 860 1 346
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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
kapital-
andel %

rösträtts- 
andel %

Antal 
aktier

bokfört värde 
11-12-31

Bjursells i 

Jönköping AB
100 100 50 000 10 007

Kindgrensgatans 

Fastighets AB
100 100 1 000 100

NÅI Transport AB 100 100 5 100 9 498

Transportaktiebolaget 

Nässjö Åkeri
100 100 3 200 6 244

Vetlanda Åkeri AB 100 100 1 000 836

summA 26 685

2011 2010

Ingående 

anskaffningsvärden
27 185 26 685

Inköp av andelar – 2 436

Utgående ackumulerat 

anskaffningsvärden
27 185 29 121

Försäljningar -100 –

Nedskrivningar -400 -1 936

Utgående redovisat värde 26 685 27 185

not 29 // obeskAttAde reserver

moderbolAget

2011 2010

Ackumulerad skillnad mel-

lan bokförda avskrivningar 

och avskrivningar enligt plan

– 1 802

Lagerreserv i 

pågående arbete
132 168

summA 132 1 970
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rApport om årsredovisningen
oCh konCernredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
transportaktiebolaget i Jönköping för år 2011. bolagets årsredovis-
ning 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 koncernredovis-
ning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel.

revisorns AnsvAr
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernre-
dovisningen 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 års-
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

en revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga fel-
aktigheter 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 koncernredovis-
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings-
åtgärder 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 än-
damålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar 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.

uttAlAnden
enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen 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 årsredo-
visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-
ningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

rApport om AndrA krAv enligt 
lAgAr oCh AndrA FörFAttningAr
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bola-
gets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktö-
rens 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 förvalt-
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i sverige. 

som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner 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 gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande di-
rektören 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 än-
damålsenliga som grund för våra uttalanden.

uttAlAnden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

jönköping den 27 mArs 2012

kent bardh  Martin odqvist
godkänd revisor  auktoriserad revisor

till årsstämman i transportaktiebolaget i Jönköping, org.nr 556767-3305

reVisionsberättelse
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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.



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


