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Transabgruppen
Transab bildades 1968 genom en sammanslagning av 
Lastbilscentralen i Jönköping, Jönköpings förenade åkerier och 
A-schakt. Senare har Nässjö Åkeri, Eksjö Transportaktiebolag 
och Vetlanda LBC införlivats. 

I Transabgruppen ingår idag, förutom moderbolaget, Bjursells 
i Jönköping AB, Nässjö Kombiterminal AB, ProC Transport-
service AB, Kindgrensgatan Fastighets AB, Barnhemsgatans 
Fastighets AB samt Nässjö Miljö och Återvinning AB som 
helägda dotterbolag. Tillsammans bildar bolagen en stark 
företagsgrupp i Jönköping och på Småländska höglandet med 
åtaganden inom en stor geografisk spridning.
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I vanliga fall byggs förväntningarna upp tidigt inför ett 
nytt arbetsår men vi befann oss mitt i en pandemi med 
restriktioner. En hel del snö och fortsatt hög efterfrågan 
ledde dock till en bra start. Konjunkturen blomstrade 
och efterfrågan höll i sig hela året.

För kärnverksamheten Bygg och anläggning inleddes 
året med en kall period med mycket snöröjning och för 
årstiden god sysselsättning med projekt som fjärrvärme, 
saneringar och påfartsfiler på E4. Under året har vi 
tecknat flera nya transport- och maskinavtal med både 
små och medelstora entreprenadbolag vilket är viktigt 
för att hålla en hög och bra sysselsättning. Nya trans-
portörer och maskinägare har anslutit och tillsammans 
ska vi försöka ta marknadsandelar.

Logistik har haft en positiv utveckling gällande kran-
bilstransporter. Vi har vunnit offentliga upphandlingar på 
nya marknader, exempelvis åt MSB och Kustbevakning-
en.  Vi har även fått förnyat förtroende av Returpack att 
sköta deras insamling mellan perioden 2023 och 2028.

Entreprenad höglandet har fortsatt utveckla verk-
samheten och fastighetsskötseln har vuxit med fler 
skötseluppdrag. Ett exempel på en markentreprenad är 
utbyggnationen av terminalytan på Nässjö Kombitermi-
nal. Delen stora projekt har arbetat med sluttäckning av 
deponi, sanering och schaktarbeten i Småland, Blekinge 
och Mälardalen.

Beläggningen på Bjursells maskintjänster var stark 
under hela året och trots ökade kostnader har vi lyck-
ats uppnå ett mycket bra ekonomiskt resultat. Vi har 
bland annat etablerat ett starkt samarbete med en ny 
kund som etablerat sig som en duktig entreprenör inom 
vindkraft. Detta har genererat stora maskininsatser.

2021 har över lag varit ett bra år för Nässjö kombi-
terminal med tanke på pandemin. Terminalen i Nässjö 
har utfört cirka 53 500 lyft trots att volymerna minskat 
på Europatåget och Norrlandståget. Volymökningen 
kommer främst från Göteborgståget. Terminalen i Jönkö-
ping fungerar väl och vi utförde 24 000 lyft. Kunderna 
i Jönköping har fina möjligheter till fortsatt utveckling 
och expansion.

Under början av året tecknade Procab flera nya avtal. 
Den befintliga verksamheten var samtidigt under om-
ställning vilket resulterade i att en del resurser stod stilla 
under uppstarten av de nya uppdragen. Beläggningen 
ökade under våren och ekonomin återhämtade sig. 

Mängden material som bearbetats på Nässjö Miljö 
och Återvinnings anläggning har fortsatt öka. Efterfrå-
gan på material har varit god 2021 och ser ut att kunna 
hålla i sig framöver.

Året i sammandrag

ÅRET I SAMMANDRAG //
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ORGANISATION OCH BOLAGSSTRUKTUR //

ORGANISATION

AO BYGG OCH ANLÄGGNING 
PONTUS EKLÖF

VD
FREDRIK WÅNEHED 

AO ENTREPRENAD
NIKLAS ANDERSSON

AO LOGISTIK 
STEFAN KARLSSON

JÖNKÖPING LJUNGARUM HAGA  NÄSSJÖ INDUSTRIGATAN 2  BLOCKGATAN 1 GAMLARP
EKSJÖ BREVIKSVÄGEN 55  VETLANDA STÅLVÄGEN 6

KONCERNBOLAG

BOLAGSSTRUKTUR 

BJURSELLSPROCAB

TRANSAB

BJURSELLS 
MIKAEL NORS, Verksamhetschef 

FREDRIK WÅNEHED, VD

NÄSSJÖ KOMBITERMINAL 
MATTIAS ÖSTERGREN, Verksamhetschef

STEFAN KARLSSON, VD

PROCAB 
STEFAN KARLSSON, Verksamhetschef

STEFAN KARLSSON, VD 

NÄSSJÖ MILJÖ OCH ÅTERVINNING 
DAVID BJERNE, Verksamhetschef

STEFAN KARLSSON, VD

BARNHEMSGATANS 
FASTIGHETS AB

KINDGRENSGATAN 
FASTIGHETS AB

NÄSSJÖ
KOMBITERMINAL

NÄSSJÖ MILJÖ 
OCH ÅTERVINNING
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Vision – ”Tillsammans skapar 
vi bättre lösningar för framtiden”!

FREDRIK WÅNEHED / VD 

// VD HAR ORDET

Tillsammans 
Att tillsammans med kunder, anslutna transportörer och medarbetare skapa effektiva lösningar är vårt mål och 
vår vision. Förutom att leverera rätt kvalitet i rätt tid tror vi på goda relationer samt att mötet med kunder och 
leverantörer är viktigt för att skapa nya affärer.

KONJUNKTUREN

I vanliga fall byggs förväntningarna upp tidigt inför ett 
nytt arbetsår men vi befann oss mitt i en pandemi med 
restriktioner och ”lockdowns”. Detta skapade skepsis – 
hur ska det här börja och vart tar det vägen?  Men en hel 
del snö och fortsatt hög efterfrågan ledde till en bra start.  
Konjunkturen blomstrade och efterfrågan höll i sig hela 
året. 2021 var ett bra år och hade det inte varit så svårt att 
rekrytera fler duktiga medarbetare så hade vi vuxit lite till. 

FASTIGHETER OCH MATERIALPLATSER

Vi har förvärvat en tomt i Hässelås, Eksjö, för Nässjö Miljö 
och Återvinnings och Transabs nya etablering. I Nässjö ska 
Transab och Procab flytta från city och ett förvärv av en tomt 
vid Västravägen har påbörjats. Materialplatserna Odensjö, 
Hällstorp och Folkes grop har utvecklats löpande. Bergtäkten i 
Rosenholm befinner sig i slutskedet och kommer avvecklas inom 
kort och verksamheten i Fåglehult har avslutats. Fastigheten 
Kindgrensgatan i Jönköping har strukturerats om och renoverats.

SYSTEM OCH DIGITALISERING

Nytt trafikledningssystem, ny hemsida och en egen app 
har sjösatts under året. Appen är till för medlemsföretag 

samt egen personal och innehåller bland annat nyheter, 
förarhandbok, avvikelserapportering med mera. 

ARBETSMILJÖ, KVALITET OCH MILJÖ

Pandemin har påverkat vårt sätt att leva och vi har utvecklat nya 
arbetssätt. Digitala möten och distansering har ställt nya krav 
på våra medarbetare. Vi har jobbat systematiskt för att hindra 
smittspridningen av Covid-19. Arbetsmiljöarbetet har utökats 
ytterligare genom skyddskommitténs strukturerade arbete 
med fler riskbedömningar, skyddsronder, utbildningar och ett 
ökat säkerhetstänk. Under hösten införlivades Nässjö Miljö och 
Återvinning i kvalitets- och miljöledningssystemet i samband med 
koncernens omcertifiering i ISO 9001 och ISO 14001.

UTVECKLING

Omvärlden förändras och vi med den. Att jobba med ständiga 
förbättringar genom att våga ställa oss frågan varför vi gör 
på ett visst sätt ska hjälpa oss att möta framtiden. Vi tror på 
vikten av flexibilitet, effektiva arbetssätt och hög kompetens.  

Vi vill fortsätta att utveckla Transab tillsammans med våra 
kunder och medarbetare.

–Nya effektiva affärer skapar jobb åt våra anslutna 
leverantörer!
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// AFFÄRSOMRÅDE BYGG OCH ANLÄGGNING

Bygg och  
anläggning

Året som gått
Resan fortsätter, Transab skall tillsammans med kunder och medarbetare utveckla kärnverksamheten 
Bygg & Anläggning.

Året inleddes med en kall period med mycket snöröjning 

och för årstiden god sysselsättning med projekt som fjärr-

värme, saneringar och påfartsfiler på E4.   

Under året har vi tecknat flera nya transport- och ma-

skinavtal med både små och medelstora entreprenadbolag 

vilket är viktigt för att hålla en hög och bra sysselsättning. 

Nya transportörer och maskinägare har anslutit och 

tillsammans ska vi försöka ta marknadsandelar. Efterfrågan 

på tippkranbilar, hjulgrävmaskiner och bandgrävmaskiner 

har ökat igen. 

Transab verkar lokalt samtidigt som vi försöker ut-

vecklas mot en bredare geografi. Ett sätt är den satsning 

som gjorts där vi med nya och befintliga åkerier erbjuder 

marknaden specialtransporter i hela landet. 

FRAMTID

Vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder för att ska-

pa bra lösningar. Med vår kunniga trafikledning ska vi 

fortsätta erbjuda anpassade projektspecifika lösningar 

till många kunder.  

Trots skenande bränslepriser, chaufförsbrist och hög 

konkurrens ser vi ingen avmattning ännu.

Transab verkar för lokal marknad, vi ska vara det själv-

klara valet när det gäller transporter och maskiner så låt 

oss tillsammans hitta lösningar. 

Ingen dag är den andra lik och vi gillar det vi gör!

Tillsammans tar vi fart mot 2022!

PONTUS EKLÖF 
Affärsområdeschef Bygg och anläggning
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Logistik

AFFÄRSOMRÅDE LOGISTIK //

Året som gått 
Under 2021 har vi haft en positiv utveckling 
gällande kranbilstransporter. Vi har vunnit 
offentliga upphandlingar på nya marknader, 
exempelvis åt MSB och Kustbevakningen.  
Vi har även fått förnyat förtroende av 
Returpack att sköta deras insamling under 
perioden 2023 till och med 2028. Övriga 
uppdrag har löpt enligt plan.

Vi har valt att göra en nysatsning för området Logistik 

med nytt fokus på nya affärer. Det har tillsatts en 

specialinriktad trafikledning samt en fokusgrupp som 

stöd för nya affärer.

FRAMTID

Vi vill tillsammans med nya och befintliga åkerier erbju-

da marknaden specialtransporter i hela landet.

Vi behöver förstärka med fler fordon, främst på 

Höglandet men även för att kunna verka över en större 

geografi under högsäsong.

Transab kommer fortsätta leverera optimala 

transportflöden åt våra kunder samt satsa på att skapa 

fler returlaster för våra ekipage.

STEFAN KARLSSON
Affärsområdeschef Logistik
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// AFFÄRSOMRÅDE ENTREPRENAD

Året som gått
På höglandet bedriver vi mindre markentreprenader, servicearbeten och fastighetsskötsel åt både 
privata och offentliga kunder. Vi har fortsatt utveckla verksamheten och fastighetsskötseln har vuxit 
med fler skötseluppdrag. Ett exempel på en markentreprenad är utbyggnationen av terminalytan på 
Nässjö Kombiterminal.

Delen stora projekt har arbetat med sluttäckning 

av deponi, sanering och schaktarbeten i Småland, 

Blekinge och Mälardalen.

FRAMTID

Marknaden är god och förutsättningar finns för 

att fylla på orderstocken framöver.

PONTUS EKLÖF 
Affärsområdeschef Höglandet

NIKLAS ANDERSSON
Affärsområdeschef Stora projekt

Entreprenad
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Bjursells
2021 kan sammanfattas med mycket bra beläggning 
hela året och trots ökade kostnader för diesel, HVO 
och reparationer har vi lyckats uppnå ett extremt bra 
ekonomiskt resultat! 

Vi har påbörjat ett starkt samarbete med en ny kund som satsat 

och lyckats etablera sig inom vindkraft. Detta har genererat stora 

markentreprenader som krävt stora maskininsatser.

Maskinparken har uppdaterats succesivt och vi har bland annat 

bytt ut två maskiner som dragits med konstanta reparationer.

Personalstyrkan har breddats med flera duktiga maskinister 

för att ersätta pensionsavgångar och för att utöka verksamheten.

Verksamheterna verkstad och smedja har fungerat effektivt 

och att snabbt kunna reparera egna maskiner har sparat mycket 

tid i stillestånd. Vi har dessutom servat fler externa kunder under 

året än tidigare. Efterfrågan på våra tjänster ökar och det finns 

potential att växa ytterligare.

Vi har genomfört flera skogs- och rivningsprojekt under året. 

Att komma in i ett tidigt skede i projekten har utvecklat samarbetet 

med kunderna. Vi har även fått möjlighet att vara med i större 

entreprenader vilket har varit positivt för maskinernas beläggning. 

FRAMTID

Bjursells fortsätter ”tåga på” med sin starka Tillsammans-anda 

och stora engagemang. Detta gör det möjligt för oss att växa både 

organiskt och geografiskt. Framtiden är mycket spännande och 

vi ska vara en stor del av den! 

MIKAEL NORS 
Verksamhetschef Bjursells
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ProCab
Under början av året tecknade Procab flera nya avtal. 
Den befintliga verksamheten var samtidigt under om-
ställning vilket resulterade i att en del resurser stod stil-
la under uppstarten av de nya uppdragen. Beläggningen 
ökade under våren och ekonomin återhämtade sig.

Vi har fortsatt transportera Starbucks-maskiner till OKQ8:s an-

läggningar. Det har även varit höga volymer åt Trafikverket. Dist-

ributionen av tvätt har fungerat väl efter vissa inkörningsproblem.

Hela branschen upplevde brist på chaufförer och det har ställt 

stora krav på vår trafikledning. Procab förstärks med ytterligare 

en trafikledare under 2022.

FRAMTID

Ett av målen framöver är att effektivisera arbetet med den utökade 

trafikledningen. Detta ska resultera i högre lönsamhet och bättre be-

läggning. Vi skapar effektiva transportlösningar med kunden i centrum!

STEFAN KARLSSON 
Verksamhetschef ProCab

// DOTTERBOLAG

Nässjö Kombiterminal AB
2021, ett bra år med tanke på pandemin. 

Terminalen i Nässjö har utfört cirka 53 500 lyft trots lägre volymer 

på Europatåget och Norrlandståget. Volymökningen kommer 

främst från Göteborgståget som ökat med 19 %.

Upplägget med varierande tågtidtabeller har krävt mycket 

helg- och nattarbete samt längre öppettider för terminalen.

Terminalen i Jönköping fungerar väl och vi utförde 24 000 lyft 

2021. I slutet av året började vi även samarbeta med ytterligare en 

kund som trafikerar Norrland fem dagar i veckan. Kunderna i Jön-

köping har fina möjligheter till fortsatt utveckling och expansion.

Vi fortsätter fokusera på hållbarhetsredovisning och miljö där 

vi bland annat har startat upp en HVO-tank på terminalen i Jön-

köping för att kunna marknadsföra en grön korridor tillsammans 

med våra kunder. 

I slutet av året blev ombyggnationen och den nya signalregleringen 

klar i Nässjö. Nu kan vi ta emot större och längre tåg. Tillsammans 

med flera andra satsningar på järnvägen i Nässjö kommun stärks 

vår position som terminal och viktig järnvägsknut i Sverige.

FRAMTID

Green Cargo kommer återigen trafikera terminalen i Nässjö vilket 

är uppskattat. De kommer angöra terminalen fem dagar i veckan 

med gods från Europa via Trelleborg.

Gamlarpsområdet vid terminalen i Nässjö kommer exploateras 

framöver vilket skapar nya affärsmöjligheter på sikt.

MATTIAS ÖSTERGREN
Verksamhetschef Nässjö Kombiterminal

Nässjö Miljö och Återvinning
Mängden material som bearbetats på vår anläggning 
har fortsatt öka. Efterfrågan på material har varit god 
2021 och ser ut att kunna hålla i sig framöver. 

Anläggningen har byggts ut med fler materialfack för att särskilja 

avfall på ett mer strukturerat och lättarbetat sätt.

Under året investerade verksamheten i en ny hjullastare och 

en ny baktömmande lastbil för att skapa ett mer effektivt arbete 

och minska reparationskostnaderna.

Beläggningen på lastbilarna har ökat med fler kunder och 

nya avtal.

FRAMTID

Vi har beställt en avfallskross för att effektivisera sorteringen av 

material som levereras till vår anläggning. Resultatet kommer visa 

sig i transporter med fulla lass och finare fraktioner.

DAVID BJERNE
Verksamhetschef Nässjö Miljö och Återvinning
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EKONOMICHEFEN HAR ORDET // 

Ekonomichefen har ordet
2021 var pandemins andra år. Befolkningen vaccinerades i snabb takt och under sommaren trodde vi 
att världen nästan var tillbaka i ett normalläge. I slutet av året fick vi dock ännu en våg och återigen 
fick vi hålla distans, jobba hemma samt parera sjukfrånvaro och hemmakarantän. Vi har fått se 
störningar i leveranskedjorna och komponentbrist som lett till långa leveranstider av vissa produkter, 
exempelvis lastbilar. Men återhämtningen har varit stark och mot slutet av året har vi fått fundera på 
inflation, klimatkris och ökande drivmedelspriser.

RESULTAT

Koncernen har i denna miljö fortsatt att leverera starka 

siffror. Rörelseresultatet på drygt 17Mkr är det näst bästa, 

endast överträffat av 2020 års resultat. Fjolåret fick ett 

starkt bidrag från entreprenadverksamhetens exceptionella 

resultat som under 2021 istället visade ett gott men mer 

normalt resultat. Istället har vi sett en tillväxt inom vår 

kärnverksamhet, omsättningen inom LBC ökade med drygt 

9%. Även dotterföretagen Bjursells, Nässjö Kombiterminal 

och Nässjö Miljö- och Återvinning har visat stark tillväxt 

under 2021. Med så många verksamheter som flyttat 

fram sina positioner står vi starka med alla möjligheter till 

fortsatt utveckling.

Styrkan syns också i koncernens nyckeltal såsom lik-

viditet, soliditet och ett större eget kapital än någonsin. 

Samtidigt med verksamhetens tillväxt har vi de senaste 

åren bytt ut affärssystem och förnyat vår IT-infrastruktur, 

ett gediget arbete som nu fullt ut är på plats. Det finns 

många möjligheter och utmaningar i verksamheten som 

vi kan ta oss an med nya, moderna IT-system och en 

stark ekonomi.

FRAMTID

När den här texten skrivs har Covid-19 av regeringen klas-

sats ner till att inte längre vara en samhällsfarlig sjukdom. 

Pandemin har istället ersatts av en säkerhetskris i Europa 

i och med Rysslands invasion av Ukraina. En dryg vecka 

efter krigsutbrottet kan vi ana en ytterligare påverkan på 

bristen av vissa komponenter men framför allt skenande 

drivmedelspriser. Det är en ytterst svår situation att hantera 

i vår verksamhet när redan höga drivmedelspriser stiger 

med 30% på en månad och nyligen avslutade prisdiskus-

sioner måste väckas igen.

OSKAR BERNSTRÖM
Ekonomichef
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FINANSIELL INFORMATION // 

Styrelsen och verkställande direktören för Transport-
aktiebolaget i Jönköping avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om 
inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals 
kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten

Transportaktiebolaget i Jönköping bedriver verksamheten 
i huvudsak i två affärsområden; LBC samt Entreprenad. 
Bolaget har sitt säte i Jönköping och är moderbolag i 
Transabkoncernen. 

I MODERBOLAGET/KONCERNEN BEDRIVS FÖLJANDE 
VERKSAMHET:

 
LBC

Verksamheten består i huvudsak av transportförmedling 
av anslutna åkeriers resurser. Vidare bedrivs materialver-
samhet med mottagning, behandling och försäljning av 
anläggningsmaterial.

En del av LBC erbjuder olika logistiklösningar. 
Verksamheten har under året varit inriktad på distribution 
och helchartrade fordon. Uppdrag med kranbilar och 
trailertransporter är en växande verksamhet.

Den större delen av LBC erbjuder tjänster inriktade 
mot bygg- och anläggningsbranschen, främst i form av 
transporter och maskintjänster. Resurserna utgörs av 
anläggningsbilar, kranbilar, trailers, asfaltsbilar, tung- och 
specialtransporter samt maskiner och mobilkranar.
 
Entreprenad

Inom Affärsområde Entreprenad bedriver Transab 
större och mindre entreprenader samt serviceentre-
prenader och fastighetsservice. Kompetensen är i hu-
vudsak sanering, rivning, terrassering, schaktning samt 
skötselentreprenader.
 
Dotterbolagen 

Verksamheten fördelas enligt följande i dotterbolagen:
Bjursells i Jönköping AB erbjuder maskintjänster för 

schaktning, rivning med mera.
Nässjö Kombiterminal AB bedriver kombiterminalv-

erksamhet på Gamlarp industriområde i Nässjö samt på 
Solåsen i Jönköping. 

Proc Transportservice AB bedriver budbilsverksamhet 
med bas i Nässjö samt utför transporter av containers, 
trailers och annan forsling för kunds räkning.

Nässjö Miljö och Återvinning är ett renhållningsbolag som 
bedriver insamling, sortering och återvinning av material.

Kindgrensgatan Fastighets AB är ett fastighetsbolag som 
hyr ut lokaler i egen fastighet.

Barnhemsgatans Fastighets AB är ett fastighetsbolag 
som hyr ut lokaler i egen fastighet.

Koncernstruktur 
I koncernen ingår de helägda dotterbolagen; Bjursells i 
Jönköping AB, Nässjö Kombiterminal AB, Kindgrensgatan 
Fastighets AB, ProC Transportservice AB, Barnhemsgatans 
Fastighets AB samt Nässjö Miljö och Återvinning AB.

Ägarförhållanden 
Andelarna i Transportaktiebolaget i Jönköping innehas 
av c:a 95 aktieägare. Två av dessa äger mer än 10%; 
Smolandia AB äger 36,8% och Hurtigs Åkeri AB äger 
14,6%.
 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER

 
Koncernen:

Styrelsen har angett en utdelningspolicy med inriktning att 
omkring 50% av koncernens resultat efter skatt kan delas 
ut till ägarna med beaktande av den justerade soliditeten 
(justerad för volymfluktuationer genom eliminering av icke 
räntebärande skulder), det traditionella soliditetsmåttet, 
skuldsättningsgrad samt koncernens likviditet.

Omsättningsökningen är främst hänförlig till Bygg- och 
anläggningsverksamheten men en ökning har skett i de 
flesta verksamheterna. Främsta orsakerna är en god vinter-
beläggning på anläggningssidan samt ett gott marknadslä-
ge. Entreprenadverksamheten har minskat sin omsättning, 
denna verksamhet är ofta fluktuerande från år till år.

Dotterföretagen Proc Transportservice AB, Nässjö 
Kombiterminal AB samt Nässjö Miljö och Återvinning AB 
har en annan Verkställande Direktör än moderbolaget.

I inledningen av 2021 har Nässjö Kombiterminal AB 
etablerat verksamhet på Solåsen i Jönköping.
 
Moderbolaget:

Företaget följer utvecklingen inom bränsle och motorteknik 
och investerar i moderna maskiner för att möta våra egna, 
marknadens och samhällets krav på miljöförbättringar. Vi 
eftersträvar också moderna IT-system som tillsammans 
med mobildata kan bidra till effektiv och snabb administra-
tion och kundservice. 

I december har ett nytt trafiklednings- och ordersystem 
driftsatts.
 

INVESTERINGAR

 
Koncernen:

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under 
året uppgått till 41 472 (30 962) tkr.
 
Moderbolaget: 

Investeringar i maskiner och inventarier har under året 
uppgått till  924 (80) tkr och investeringar i byggnader och 
markanläggningar har under året uppgått till 882 (970) tkr.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

 
KONCERNEN:

Den inom koncernen bedrivna verksamheten är förenad 
med risker av olika karaktär. Bolagets riskhantering innebär 
inte att alla risker ska undvikas utan syftar till att identifiera 
och hantera riskerna. I bolagets riskhantering kategoriseras 
riskerna i tre kategorier, Kontraktsrisker, Uppdragsrisker 
och Finansiella risker. Riskerna innefattar bland annat 

Förvaltningsberättelse 
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risker vid förvärv, utföranderisker, efterlevnadsrisker, risker 
avseende ledningens uppskattningar och risker avseende 
externt finansieringsbehov. Bolagets riskhantering utvärde-
ras årligen av såväl ledning som styrelse.
 
Moderbolaget:

Bolagets entreprenadverksamhet är den verksamhet 
med störst utföranderisker. Uppdragen tas ofta till fast-
pris och ställer höga krav på effektivt genomförande, 
snabb och koncis uppföljning samt god kunskap inom 
entreprenadjuridik.

Bolagets materialhantering ställer höga krav på efter-
levnad av lagar och regler. Verksamheten är till stor del 
tillstånds- och anmälningspliktig och konsekvenserna vid 
dålig efterlevnad kan vara långtgående.
 

TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT 
MILJÖBALKEN

 
Moderbolaget har tillstånd för miljöfarlig verksamhet 
enligt miljöbalken avseende verksamhet vid anläggning 
för återvinning, sortering, mellanlagring och behandling 
av icke-farligt avfall på fastigheten Gamlarp 4:4 i Nässjö 
Kommun. Bolaget har enligt 9 kap. 6 § miljöbalken rätt att 
fylla ut med schaktmassor på fastigheten Hällstorp 1:18 
och Stora Spånhult 1:6 i Jönköpings kommun. Bolaget har 
även tillstånd till täktverksamhet enligt 12 kap. 1 § miljöbal-
ken på fastigheterna Rosenholm 1:10 och 1:11 i Vetlanda 
Kommun.

Dotterbolaget Bjursells i Jönköping AB bedriver 
anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 
Anmälningsplikten avser avfallshantering och hantering av 
brandfarliga varor. 

Dotterbolaget Nässjö Miljö och Återvinning AB bedriver 
tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet 
från Miljöprövingsdelegationen inom Länsstyrelsen avser 
anläggning för mottagning, omlastning, sortering och bal-
ning av avfall, där den hanterade avfallsmängden är högst 
50 000 ton per år.Tillståndet omfattar även viss hantering 
och mellanlagring av farligt avfall.

Transportaktiebolaget i Jönköping, Bjursells i Jönköping 
AB, Nässjö Kombiterminal AB, Proc Transportservice AB 
och Nässjö Miljö och Återvinning AB är miljöcertifierade 
enligt ISO 14001:1996.
 

ICKE-FINANSIELLA UPPLYSNINGAR

 
Jämställdhet

Bolaget genomför årligen en anonym medarbetarundersök-
ning med all personal där personalens uppfattning om bl.a. 
jämställdheten framkommer s.k. Nöjd Medarbetar Index. 
Utifrån detta vidtas åtgärder som syftar till ökad jämställd-
het. Dessa åtgärder är prioriterade.

Bolaget verkar i en mansdominerad bransch, vid 
rekryteringar försöker vi om möjligt anställa kvinnor bland 
sökande med jämförbar kompetens.
 

// FINANSIELL INFORMATION 

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön är i fokus inom anläggnings- och transport-
branschen. Transab försöker vara bland de företag som 
driver detta längst. Utvärdering sker bl.a genom årlig med-
arbetarundersökning med efterföljande handlingsplaner.

Kompetensutveckling

Varje chef planerar tillsammans med den anställde 
utbildnings och utvecklingsbehov och önskemål för året 
och långsiktigt. Alla anställda skall ha formell kompetens 
för den utrustning, fordon och maskiner de handhar. 
Körtillstånd utfärdas efter prövad färdighet.
 
Kvalitet

Bolaget följer ISO-standard 9001 och 14001 och certifie-
ras årligen efter revisioner av certifierande bolag. Utöver 
detta dokumenteras processer för löpande utveckling. 
Avvikelser hanteras och orsaken till avvikelser åtgärdas.
 

FLERÅRSÖVERSIKT     
 

Ekonomisk utveckling i sammandrag;

KONCERNEN 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 580 175 547 146 560 831 593 281 531 776

Resultat efter finansiella 
poster

15 988 19 065 14 000 13 783 10 028 

Balansomslutning 313 442 270 497 245 631 254 653 223 559

Antal anställda 124 118 125 124 111

Soliditet (%) 28 31 29 26 26

MODERBOLAGET 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 415 245 417 271 429 415 482 627 437 465

Resultat efter finansiella 
poster

8 121 17 347 6 833 8 015 4 694

Balansomslutning 165 307 152 996 135 235 144 634 147 675

Antal anställda 31 34 40 46 46

Soliditet (%) 30 34 30 29 28

      
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst 5 960 201

Överkursfond 9 045 260

årets vinst 4 960 422

 19 965 883

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 30 kr per aktie, totalt  6 447 990

i ny räkning överföres 13 517 893

 19 965 883

Utdelning föreslås av styrelsen att utbetalas 2022-05-05

 
STYRELSENS YTTRANDE

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bo-
lagets soliditet till 27,5 procent och koncernens soliditet till  
26,5 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets 
och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsam-
het betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen 
bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande 
nivå.



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

NOT 2021 2020

RÖRELSENS INTÄKTER M M

Nettoomsättning 3, 4 580 175 547 146

Övriga rörelseintäkter 2 259 2 646

SUMMA INTÄKTER M M 582 434 549 792

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och fordonskostnader -446 410 -425 075

Övriga externa kostnader 6, 7 -20 148 -17 015

Personalkostnader 8 -75 783 -66 864

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-22 904 -20 613

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -565 245 -529 567

RÖRELSERESULTAT 17 189 20 225

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter

9 79 77

Räntekostnader och liknande 
resultatpost

10 -1 280 -1 237

SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA 
INVESTERINGAR

-1 201 -1 160

 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER

15 988 19 065

RESULTAT FÖRE SKATT 15 988 19 065

Skatt på årets resultat 11 -3 377 -4 099

ÅRETS RESULTAT 12 612 14 966

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR NOT 2021-12-31 2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   

Programvaror 13 1 272 1 737

Förskott avseende immateriella 
anläggningstillgångar

14 1 301 0

  2 573 1 737

    

MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   

Byggnader och mark 15 35 030 35 065

Maskiner och andra tekniska 
anläggningar

16 113 844 97 862

Inventarier, verktyg och installationer 17 5 821 4 834

Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

18 70 0

  154 765 137 761

    

FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   

Övriga långfristiga 
värdepappersinnehav

 817 817

Uppskjuten skattefordran 12 128 114

Andra långfristiga fordringar  623 551

  1 568 1 482

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  158 906 140 980

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Varulager m m    

Råvaror och förnödenheter  379 379

Färdiga varor och handelsvaror  1 093 1 450

  1 472 1 829

    

KORTFRISTIGA FORDRINGAR    

Kundfordringar  100 581 67 639

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 19 0 477

Aktuella skattefordringar  1 465 1 134

Övriga kortfristiga fordringar  4 432 914

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

20 3 893 4 640

  110 371 74 804

    

KASSA OCH BANK 21 41 693 52 884

    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  153 536 129 517

    

SUMMA TILLGÅNGAR  312 442 270 497
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Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen 
ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, 
från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej 
heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan härmed försvaras med hänsyn till vad som 
anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st (försiktighetsregeln)

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i 
övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning-
ar samt kassaflödesanalyser med noter.



KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktie-

kapital
Övrigt tillskjutet 

kapital
Balanserad vinst 

inkl. årets resultat
Summa  

eget kapital

INGÅENDE EGET 
KAPITAL 2020-01-01

21 493 9 045 40 730 71 268

Utdelning -3 654 -3 654

Årets resultat  14 966 14 966

 

UTGÅENDE EGET 
KAPITAL 2020-12-31

21 493 9 045 52 042 82 580

Utdelning -7 523 -7 523

Årets resultat 12 612 12 612

UTGÅENDE EGET 
KAPITAL 2021-12-31

21 493 9 045 57 131 87 669

KONCERNENS BALANSRÄKNING

SKULDER OCH EGET KAPITAL NOT 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL   

Aktiekapital 21 493 21 493

Övrigt tillskjutet kapital 9 045 9 045

Annat eget kapital 44 519 37 076

Årets resultat 12 612 14 966

SUMMA EGET KAPITAL 87 669 82 581

   

AVSÄTTNINGAR   

Uppskjutna skatter 12 19 035 17 016

Övriga avsättningar 22 1 782 1 996

  20 817 19 012

    

LÅNGFRISTIGA SKULDER 23, 24   

Skulder till kreditinstitut 64 753 58 787

 64 753 58 787

   

KORTFRISTIGA SKULDER   

Skulder till kreditinstitut 21 148 14 771

Leverantörsskulder 82 914 67 616

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 19 3 783 0

Övriga kortfristiga skulder  7 583 5 444

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

26 23 775 22 287

  139 203 110 118

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 312 442 270 497

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT 2021 2020

Resultat efter finansiella poster 15 988 19 065

Avskrivningar och nedskrivningar som 
belastat resultatet efter finansiella 
poster

22 904 20 613

Övriga ej likviditetspåverkande poster -2 408 2 649

Betald skatt -1 705 -2 938

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR 
AV RÖRELSEKAPITAL

34 779 39 389

   

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I 
RÖRELSEKAPITAL

  

Förändring av varulager och pågående 
arbeten

4 617 916

Förändring kundfordringar -32 942 14 460

Förändring av kortfristiga fordringar -2 771 -193

Förändring leverantörsskulder 15 298 4 510

Förändring av kortfristiga skulder 3 627 1 326

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN

22 608 60 408

   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN   

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar

-1 300 -657

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar

-41 543 -30 962

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar

4 225 1 705

Investeringar i finansiella 
anläggningstillgångar

0 -551

KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

-38 618 -30 465

   

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN   

Upptagna lån 12 343 3 098

Utbetald utdelning -7 523 -3 654

KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 

4 820 -556

   

ÅRETS KASSAFLÖDE -11 190 29 387

   

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN   

Likvida medel vid årets början 52 884 23 497

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 41 694 52 884
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

NOT 2021 2020

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning 3, 4 415 245 417 271

Övriga rörelseintäkter  1 409 434

  416 654 417 705

    

RÖRELSENS KOSTNADER    

Material och fordonskostnader  -369 307 -364 591

Övriga externa kostnader 6, 7 -11 750 -12 610

Personalkostnader 8 -28 630 -27 398

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

 -1 103 -1 308

  -410 790 -405 907

    

RÖRELSERESULTAT  5 864 11 798

    

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER    

Resultat från andelar i koncernföretag 27 2 200 5 500

Ränteintäkter 9 61 58

Räntekostnader 10 -4 -9

  2 257 5 549

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
POSTER

 8 121 17 347

    

Bokslutsdispositioner 28 -2 422 -2 712

Skatt på årets resultat 11 -739 -1 976

    

ÅRETS RESULTAT  4 960 12 659

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR NOT 2021-12-31 2020-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Programvaror 13 1 017 1 399

Förskott avseende immateriella 
anläggningstillgångar

14 1 301 0

  2 318 1 399

    

MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   

Byggnader och mark 15 5 056 4 218

Inventarier, verktyg och installationer 17 2 525 2 297

Pågående nyanläggningar och 
förskott avseende materiella 
anläggningstillgångar

18 70 0

  7 651 6 515

    

FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

   

Andelar i koncernföretag 29, 30 43 901 43 901

Fordringar hos koncernföretag  1 200 1 200

Andra långfristiga 
värdepappersinnehav

 817 817

Andra långfristiga fordringar  623 551

Uppskjuten skattefordran  128 114

  46 669 46 583

    

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  56 638 54 497

    

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

VARULAGER M M    

Färdiga varor och handelsvaror  905 1 132

  905 1 132

KORTFRISTIGA FORDRINGAR    

Kundfordringar  62 963 44 016

Fordringar hos koncernföretag  2 390 1 781

Övriga kortfristiga fordringar  1 780 16

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 19 0 460

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter

20 2 106 1 709

  69 239 47 982

    

KASSA OCH BANK 21 38 525 49 385

    

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  108 669 98 499

    

SUMMA TILLGÅNGAR  165 307 152 996
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2021-12-31 2020-12-31

Eget kapital 31   

BUNDET EGET KAPITAL    

Aktiekapital  21 493 21 493

  21 493 21 493

    

FRITT EGET KAPITAL    

Fri överkursfond  9 045 9 045

Balanserad vinst  5 960 824

Årets resultat  4 960 12 659

  19 965 22 528

SUMMA EGET KAPITAL  41 458 44 021

    

OBESKATTADE RESERVER 32 10 870 10 304

    

AVSÄTTNINGAR    

Övriga avsättningar 22 1 782 1 996

SUMMA AVSÄTTNINGAR  1 782 1 996

    

LÅNGFRISTIGA SKULDER 24, 25   

KORTFRISTIGA SKULDER    

Leverantörsskulder  69 330 58 388

Skulder till koncernföretag  23 473 25 301

Aktuella skatteskulder  514 732

Övriga kortfristiga skulder  3 621 2 418

Fakturerad men ej upparbetad intäkt 19 3 600 0

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter

26 10 659 9 836

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER  111 197 96 675

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  165 307 152 996

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktie- 
kapital

Övrigt tillskjutet 
kapital

Övrigt fritt  
eget kapital

Summa  
eget kapital

INGÅENDE 
EGET KAPITAL 
2020-01-01

21 493 9 045 4 478 35 016

Utdelning   -3 654 -3 654

Årets resultat   12 659 12 659

UTGÅENDE 
EGET KAPITAL 
2020-12-31

21 493 9 045 13 483 44 021

Utdelning   -7 523 -7 523

Årets resultat   4 960 4 960

UTGÅENDE 
EGET KAPITAL 
2021-12-31

21 493 9 045 10 920 41 458

Aktiekapitalet består av 214 933 aktier med kvotvärde 100 kr.

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT 2021 2020

Resultat efter finansiella poster  8 121 17 347

Avskrivningar  1 103 1 308

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -1 036 27

Betald skatt  -971 -571

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING 
AV RÖRELSEKAPITAL

 7 217 18 111

    

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV 
RÖRELSEKAPITALET

   

Förändring av varulager  227 641

Förändring av kundfordringar  -19 604 11 886

Förändring av kortfristiga fordringar  -1 620 -701

Förändring av leverantörsskulder  10 942 3 628

Förändring av kortfristiga skulder  5 625 -498

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN

 2 787 33 067

    

INVESTERINGSVERKSAMHETEN    

Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar

 -1 300 -236

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar

 -1 876 -1 017

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar

 687 370

KASSAFLÖDE FRÅN 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

 -2 489 -883

    

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    

Amortering av lån  0 -625

Förändring av skulder till 
koncernföretag

 -1 780 2 340

Utbetald utdelning  -7 523 -3 654

Lämnade koncernbidrag  -1 855 -75

KASSAFLÖDE FRÅN 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

 -11 158 -2 014

    

ÅRETS KASSAFLÖDE  -10 860 30 170

Likvida medel vid årets början  49 385 19 215

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT  38 525 49 385
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Noter, gemensamma för  
moderbolag och koncern

NOT 1 // REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.
 
Koncernredovisning

Transportaktiebolaget i Jönköping upprättar koncernredovis-
ning. I koncernredovisningen ingår de dotterföretag där moder-
företaget 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. 

Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från 
och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till 
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och 
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade 
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaff-
ningsvärdet och värderas initialt till anskaffningsvärdet. 

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin 
helhet.
 
INTÄKTSREDOVISNING

Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar 
övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillko-
ren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 
 
Tjänsteuppdrag
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten 
som är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt 
med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas

För utförda tjänsteuppdrag till fast pris respektive entre-
prenaduppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som 
är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i 
förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen 
(successiv vinstavräkning). För bestämning av det resultat 
som vid en given tidpunkt har upparbetats krävs uppgifter om 
följande komponenter:

Projektintäkt
Intäkter hänförliga till entreprenaduppdraget. Intäkterna ska 
vara av sådan karaktär att mottagaren kan tillgodogöra sig dem 
i form av faktiska inbetalningar.
 
Projektkostnad
Kostnader hänförliga till entreprenaduppdraget som svarar mot 
projektintäkten.

Färdigställandegrad (upparbetningsgrad)
Bokförda kostnader i förhållande till beräknade totala 
uppdragskostnader.

Som grundläggande villkor för successiv vinstavräkning 
gäller att projektintäkt och kostnad ska kunna kvantifieras på 
ett tillförlitligt sätt.

Konsekvensen av successiv vinstavräkning är att redo-
visningen direkt avspeglar resultatutvecklingen. Successiv 
vinstavräkning har emellertid en nackdel. Det inträffar ibland 
oförutsedda händelser som gör att det slutliga resultatet kan bli 
både högre och lägre än föväntat. Svårigheterna att bedöma 
resultat är särskilt stora i början av projekt och för projekt som 
är tekniskt komplicerade samt löper över lång tid. Reservationer 
har gjorts för befarade förluster, och dessa belopp har belastat 
resultatet respektive år. Reservation för förluster görs så snart 
dessa är kända. Om det slutliga resultatet för projektet bedöms 
som negativt, belastas projektets resultat omedelbart med hela 
förlusten, oavsett hur färdigställt projektet är.
 
Kundlojalitetsprogram
Transportaktiebolaget i Jönköping har ett kundlojalitetsprogram 
i vilket några större kunder återbetalas del av beloppet för 
genomförda köp, utifrån en avtalad procentsats. Procentsatsen 
kan vara beroende av volym under en definierad period. 
Det förekommer att avdrag görs för så kallade motköp. Den 
förväntade återbetalningen reserveras vid faktureringstillfället 
som en kortfristig skuld och reducerar genast intäkten från 
försäljningen. 
 
Andra typer av intäkter 
Hyresintäkter intäktsredovisas i den period uthyrningen avser
Ränteintäkter intäktsredovisas i enlighet med effektiv 
avkastning
Erhållen utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla utdel-
ning bedöms som säker.
 
Inkomstskatter

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende 
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tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt 
andel i intressebolags skatt. 

 Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-
regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas 
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen.

 Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisa-
de och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 

 Uppskjuten skattefordran avseende framtida skattemässiga 
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 skatteskulden 
på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade 
reserverna.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redo-
visas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en 
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

Koncernkonto

En del av koncernens företag är anslutna till koncernkonton 
vilka förvaltas av Transportaktiebolaget i Jönköping. Det totala 
saldot på koncernkontona redovisas i koncernens och moder-
bolagets balansräkning under kassa och bank eller checkkredit. 
Av dotterföretagen utnyttjade koncernkrediter redovisas i 
moderbolagets balansräkning under kortfristiga fordringar hos 
koncernföretag. Dotterföretagens tillgodohavanden på koncern-
kontona redovisas som en kortfristig skuld till koncernföretag i 
moderbolagets balansräkning.
 
Immateriella tillgångar

Programvaror redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar 
görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden som bedöms 
uppgå till 5 år. 

Koncerngoodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjan-
deperioden som bedöms uppgå till 10 år. 
 
Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrange-
ras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

 Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas 
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de be-
räknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten .

 Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. 

 Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring 
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad.

 Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod 
används för samtliga typer av materiella tillgångar. Mark har 
obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas:

INDUSTRIBYGGNADER  

»   Stommar, grund, fasader 50 år
»   Yttertak, fönster, innerkonstruktioner 30 år
»   Övrigt 10-20 år
MASKINER OCH FORDON 5-10 år
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 3-10 år

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperio-
den med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivnings-
procent tillämpas:
 
Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, 
görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs 
den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskriv-
ningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det 
finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande 
enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits 
ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör 
göras.

I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar 
av nedskrivningar i den funktion där tillgången nyttjas.
 
Leasingavtal

Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och 
fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs 
från leasegivaren till ett företag i koncernen klassificeras i 
koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella 
leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas 
som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och 
skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde 
och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt 
kan hänföras till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. 
Leasingavgifterna fördelas på ränta och amortering enligt effek-
tivräntemetoden. Variabla avgifter redovisas som kostnad i den 
period de uppkommer. Den leasade tillgången skrivs av linjärt 
över leasingperioden. 

 I Transabkoncernen har det sammanlagda värdet av de 
finansiella leasingavtalen inte bedömts utgöra ett väsentligt 
belopp. Dessutom har de finansiella leasingavtalen ingen 
väsentlig direkt koppling till koncernens verksamhet utan utgörs 
till största delen av leasingbilar i form av förmånsbilar, kopia-
torer etcetera. Leasingavtalen hanteras som så kallade ope-
rationell leasing där avgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden. Hänvisning sker till noten 6 operationella 
leasingavtal.
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Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklude-
rar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, leveran-
törsskulder, och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella 
instrument beräknas utifrån aktuella marknadsnoteringa på 
balansdagen. För övriga finansiella instrument, bedöms mark-
nadsvärdet överensstämma med bokfört värde.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när 
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella 
skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har 
reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 
för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-
dagen. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli 
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
Dessa redovisas i balansräkningen när bolaget blir part genom 
avtalsmässiga villkor och tas bort när rätten att erhålla kassa-
flöden från instrumentet har löpt ut eller har överförts eller när 
förpliktelser har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekost-
nad eller ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överens-
stämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och 
det belopp som ska återbetalas. Upphörande av redovisning av 
finansiella skulder sker först när skulderna har reglerat genom 
återbetalning eller att dessa efterskänkts.
 
Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För homogena 
varugrupper tillämpas kollektiv värdering. 

Avsättningar

Avsättningar 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 tryggandelagens regelverk.
 
Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i koncernen 
utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjuk-
frånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redo-
visas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I koncernen ingående 
företag förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner.I 

avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till 
ett annat företag och har inte någon legal eller informell förplik-
telse att betala något ytterligare även om det andra företaget 
inte kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för 
kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning 
utgår då något företag inom koncernen beslutar att avsluta 
en anställning före den normala tidpunkten för anställningens 
upphörande. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida 
ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när 
företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan 
ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen 
av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen 
på balansdagen.
 
Rapportering för verksamhetsgrenar

Koncernens verksamhetsgrenar utgörs främst av förmedling av 
transporttjänster och entreprenadverksamhet för markbyggna-
tion i Transportaktiebolaget i Jönköping. Försäljning av egenäg-
da tyngre entreprenadmaskintjänster i Bjursells i Jönköping 
AB. Utförande av transporter och transportförmedling i 
Proc Transportserice AB. Godsterminalverksamhet i Nässjö 
Kombiterminal AB. Återvinningsverksamhet i Nässjö Miljö 
och Återvinning AB. Fastighetsuthyrning i Kindgrensgatans 
Fastighets AB samt Barnhemsgatans Fastighets AB. I all 
väsentlighet utförs koncernens verksamhet i Sverige.
 
Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-
visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 
in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, 
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som 
är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än 
tre månader från anskaffningstidpunkten. 
 
Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i 
moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges 
nedan.

Eget kapital

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

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräk-
ningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig 
till reserverna.
 
Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som boksluts-
dispositioner i resultaträkningen. 
 
Aktier och andelar i dotterföretag 

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.  
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I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för 
aktierna samt förvärvskostnader. Utdelning från dotterföretag 
redovisas som intäkt.
 
Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). För homogena 
varugrupper tillämpas kollektiv värdering. 
 
Likvida medel

Moderföretaget har medel på koncernkonto hos koncernens 
finansbolag. Dessa klassificeras som fordran i balansräkningen 
och som likvida medel i kassaflödesanalysen.
 
Leasingavtal

Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som 
operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiel-
la eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad 
linjärt över leasingperioden. Leasingintäkterna redovisas linjärt 
under leasingperioden.
 
Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskju-
ten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
 

NOT 2 // UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

Vid upprättandet av årsredovisningen krävs att kvalificerade 
uppskattningar och bedömningar görs för redovisningsändamål. 
Dessa kan påverka såväl resultaträkning och balansräkning 
som tilläggsinformation som lämnas i de finansiella rapporterna. 
Dessutom görs bedömningar vid tillämpningen av aktuella 
redovisningsprinciper. Uppskattningar och bedömningar spelar 
en viktig roll bland annat vid bedömningen av följande: 
 
Prövning av nedskrivningsbehov för andelar i dotterbolag, 
intresseföretag och gemensamt styrda företag
Bolaget utför varje år prövningar av huruvida det föreligger 
något nedskrivningsbehov föreligger för andelar i dotterbolag 
eller intresseföretag. Under året har inget nedskrivningsbehov 
identifierats.
 
Värdering av osäkra kundfordringar sker individuellt baserat på 
bedömd betalningsförmåga. 
Kundfordringarna består av en relativt stor mängd kunder, det 
finns därmed oftast ingen enskild väsentlig fordran, vilket ger en 
god riskspridning. 
 
Entreprenaduppdrag
Bolaget följer varje månad upp entreprenaduppdragens utveck-
ling utifrån tidplanens fortskridande och nedlagda kostnader 
i förhållande till plan. Projektledare rapporterar till projektchef 
som avrapporterar till företagets ledning. Styrelsen informeras 
om särskilda händelser eller avvikelser från plan.
 

Bedömd nyttjandeperiod för materiella anläggningstillgångar 
De antaganden som gjorts avseende ekonomisk livslängd 
per anläggningstyp framgår av not under rubriken Materiella 
anläggningstillgångar. Bedömningen sker med utgångspunkt 
från den erfarenhet företagsledningen har av liknande tillgångar 
och den tänkta användningen i verksamheten. 
 
Förekomsten av eventualförpliktelser 
Bolagen i koncernen i allmänhet och Transportaktiebolaget i 
Jönköping i synnerhet är avtalspart i ett flertal avtal av varieran-
de karaktär. Avtalens komplexitet kan vara av varierande karak-
tär och bolagen är då, av naturliga skäl, exponerade för större 
risker som negativt kan påverka affärsverksamheten. Från tid 
till annan förekommer miljöutredningar rörande tipp- och täkt 
verksamhet, såväl pågående som historisk. Koncernledningen 
utför löpande uppskattningar och bedömningar avseende 
ingångna avtal för att bedöma bolagens riskexponering och 
risken för att ingångna avtal kan leda till ett utflöde av resurser 
för koncernbolagen.
 
 
NOT 3 // INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

Koncernen

Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas 
samma principer för prissättning som vid transaktioner med 
externa parter.

Moderbolaget

Av bolagets nettoomsättning avser försäljning till dotterföretag 
3,9 (2,6) % och av bolagets inköp avser inköp från dotterföretag 
2,5 (3,5) %.
 

 NOT 4 // NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PÅ 
VERKSAMHETSGRENAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Nettoomsättningen per 
verksamhetsgren

Förmedling av 
transporttjänster

330 623 303 951 341 584 314 749

Entreprenadverksamhet 44 001 74 130 44 001 73 661

Maskintjänster 73 748 56 296

Transporter 54 090 48 284

Kombiterminalverksamhet 26 623 19 863

Återvin 20 978 16 522

Lokaluthyrning 2 778 2 854

Övrig nettoomsättning 27 334 25 246 29 660 28 861

580 175 547 146 415 245 417 271

NOT 5 // TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Avtal avseende det operativa ansvaret för administration i kon-
cernen där Kväringen Holding AB är moderbolag finns mellan 
Transportaktiebolaget i Jönköping och Kväringen Holding AB. 
Avtalet har ingåtts på marknadsmässiga grunder.
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NOT 6 // ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

PWC

Revisionsuppdrag 296 288 196 191

Andra uppdrag än 
revisionsuppdraget

175 180 150 150

471 468 346 341

NOT 7 // OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal för koncernen, uppgår till 5 518 tkr 
(5 848 tkr).

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal för moderbolaget, uppgår till 3 731 tkr 
(4 094 tkr).

Framtida minimileasingavgifter förfaller till betalning vid följande tidpunkter:

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Förfaller till betalning inom ett år 5 010 4 918 2 778 3 211

Förfaller till betalning senare än 
ett men inom 5 år

7 570 8 515 4 445 5 562

12 580 13 433 7 223 8 773

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av 
hyrda fastigheter/lokaler.

För moderföretaget inkluderar uppgifterna även finansiella leasingavtal, vilka 
redovisas som operationella. Förutom hyra av lokaler, avser avtalen inventarier 
och bilar för transportändamål. Inventarier och bilar leasas normalt på tre år med 
möjlighet till utköp.

NOT 8 // ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Kvinnor 15 14 6 6

Män 109 104 25 28

 124 118 31 34

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR     

Styrelse och verkställande direktör 3 246 2 819 2 418 2 017

Rörliga ersättningar till styrelsen och 
verkställande direktören

577 570 487 570

Övriga anställda 56 969 51 841 16 318 16 412

 60 792 55 230 19 223 18 999

SOCIALA KOSTNADER     

Pensionskostnader för styrelse och 
verkställande direktör

737 1 201 575 1 079

Pensionskostnader för övriga 
anställda

4 341 2 825 2 299 1 134

Övriga sociala avgifter enligt lag 
och avtal

17 908 15 442 5 904 5 469

 22 986 19 498 8 778 7 682

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR, 
SOCIALA KOSTNADER OCH 
PENSIONSKOSTNADER

83 778 74 698 28 001 26 681

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE 
BEFATTNINGSHAVARE

2021 2020

Andel kvinnor i styrelsen 11 % 11 %

Andel män i styrelsen 89 % 89 %

Andel kvinnor bland övriga ledande 
befattningshavare

10 % 10 %

Andel män bland övriga ledande 
befattningshavare

90 % 90 %

AVTAL OM AVGÅNGSVEDERLAG

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

NOT 9 // ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE 
RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Övriga ränteintäkter 79 77 51 50

Ränteintäkter från 
koncernföretag

10 8

79 77 61 58

NOT 10 // RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Övriga räntekostnader -1 280 -1 237 -4 -9

-1 280 -1 237 -4 -9

NOT 11 // AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

SKATT PÅ ÅRETS 
RESULTAT

Aktuell skatt -1 374 -2 492 -754 -2 090

Justering avseende 
tidigare år

 -55

Uppskjuten skatt på 
övervärden i materiella 
anläggningstillgångar

57 57

Uppskjuten skatt på 
obeskattade reserver

-2 090 -1 740

Uppskjuten skatt 
avseende temporära 
skillnader

30 131

Förändring av 
uppskjuten skatt 
avseende temporära 
skillnader

15 114

TOTALT REDOVISAD 
SKATT

-3 377 -4 099 -739 -1 976
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AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

KONCERNEN

2021 2020

PROCENT BELOPP PROCENT BELOPP

Redovisat resultat före 
skatt i respektive juridisk 
person

8 320 16 347

Skatt enligt gällande 
skattesats

20.60 -1 714 21,40 -3 498

Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla kostnader

-132 -154

Skatteeffekt av ej 
skattepliktiga intäkter

453 1 177

Skatteeffekt av 
schablonränta på 
periodiseringsfond

-28 -17

Justering avseende 
skatter för föregående år

47

REDOVISAD EFFEKTIV 
SKATT

-1 374 -2 492

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT

MODERBOLAGET

2021 2020

PROCENT BELOPP PROCENT BELOPP

Redovisat resultat före 
skatt

 5 699 14 635

  

Skatt enligt gällande 
skattesats

20,60 -1 174 21,40 -3 132

Skatteeffekt av ej 
avdragsgilla kostnader

 -20 -129

Skatteeffekt av ej 
skattepliktiga intäkter

 453 1 176

Skatteeffekt av 
schablonränta på 
periodiseringsfond

-13 -5

REDOVISAD EFFEKTIV 
SKATT

-754 -2 090

NOT 12 // UPPSKJUTEN SKATT

KONCERNEN

I balansräkningen fördelas den uppskjutna skatten enligt följande:

 

2021-12-31 2020-12-31

FORDRINGAR

Uppskjuten skattefordran avseende temporära 
skillnader

128 114

128 114

SKULDER

Uppskjuten skatteskuld avseende övervärden i 
materiella anläggningstillgångar

2 885 2 942

Uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade 
reserver

16 150 14 057

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 0 17

19 035 17 016

NOT 13 // PROGRAMVAROR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden

3 002 2345 2 581 2 345

Inköp 0 657  236

UTGÅENDE 
ACKUMULERADE 
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

3 002 3 002 2 581 2 581

    

Ingående avskrivningar -1 265 -729 -1 182 -729

Årets avskrivningar -465 -536 -382 -453

UTGÅENDE 
ACKUMULERADE 
AVSKRIVNINGAR

-1 730 -1 265 -1 564 -1 182

    

UTGÅENDE REDOVISAT 
VÄRDE

1 272 1 737 1 017 1 399

NOT 14 // FÖRSKOTT AVSEENDE IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden

0 0 0 0

Inköp 1 301 0 1 301 0

ACKUMULERADE 
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

1 301 0 1 301 0

NOT 15 // BYGGNADER OCH MARK

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden

49 027 47 547 4 251 3 281

Inköp 1 011 1 480 882 970

UTGÅENDE 
ACKUMULERADE 
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

50 038 49 027 5 133 4 251

Ingående avskrivningar -13 963 -12 838 -33  

Årets avskrivningar -1 045 -1 131 -44 -33

UTGÅENDE 
ACKUMULERADE 
AVSKRIVNINGAR

-15 008 -13 963 -77 -33

UTGÅENDE REDOVISAT 
VÄRDE

35 030 35 065 5 056 4 218

FÖRVALTNINGSFASTIGHET
Kindgrensgatans Fastighets AB och Barnhemsgatans Fastighets AB 
äger varsin fastighet som är kontors- och industrifastigheter och som 
innehas för långsiktig uthyrning och delvis hyrs ut till ett koncernföretag. 
Fastigheterna klassificeras därför som förvaltningsfastigheter i respektive 
bolag och som rörelsefastighet i koncernen. Förvaltningsfastigheternas 
redovisade värde uppgår till 13 741 tkr (14 341 tkr). Nässjö Miljö- och 
Återvinning äger en kontors- och industrifastighet som innehas för eget 
bruk. Fastigheten klassificeras därför som rörelsefastighet i såväl bolaget 
som i koncernen. Rörelsefastighetens redovisade värde uppgår till 1 423 
tkr (1 416 tkr).

För upplysningsändamål görs årligen en värdering för att bedöma 
fastigheternas verkliga värde. Det verkliga värdet utgörs av ett marknads-
värde baserat på priser på en aktiv marknad, justerade, om så krävs, för 
eventuella avvikelser avseende den aktuella tillgångens typ, läge eller 
skick. Om sådan information inte finns tillgänglig, används alternativa 
värderingsmetoder som exempelvis aktuella priser på mindre aktiva 
marknader eller diskonterade kassaflödesprognoser. Extern värdering 
görs när förutsättningarna har förändrats på ett sätt som kan antas 
väsentligt påverka fastighetens verkliga värde, dock minst var femte år.
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Fastigheterna värderades i april 2021 till 41 600 tkr, av en oberoende 
värderingsman. Värderingen beaktade dels nuvärdet av uppskattade 
framtida kassaflöden, dels nyligen genomförda transaktioner mellan obe-
roende parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar. 
Vid beräkningen av fastigheternas nuvärde användes en kalkylperiod på 
fem år och en diskonteringsränta före skatt på 8-10 %, inflationen antogs 
vara 2 % per år och fastigheternas användning och uthyrningsgrad 
förutsattes fortsatt vara oförändrade.

NOT 16 // MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

KONCERNEN 2021-12-31 2020-12-31

  

Ingående anskaffningsvärden 170 314 154 314

Inköp 38 121 28 704

Försäljningar/utrangeringar -8 563 -12 704

UTGÅENDE ACKUMULERADE 
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

199 872 170 314

  

Ingående avskrivningar -72 452 -67 292

Försäljningar/utrangeringar 6 511 12 272

Årets avskrivningar -20 087 -17 431

UTGÅENDE ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR -86 028 -72 452

  

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 113 844 97 862

NOT 17 // INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 20 552 20 339 11 086 11 605

Inköp 2 340 811 924 80

Försäljningar/utrangeringar -1 615 -599 -1 400 -599

UTGÅENDE ACKUMULERADE 
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

21 275 20 552 10 610 11 086

Ingående avskrivningar -15 719 -14 940 -8 789 -8 516

Försäljningar/utrangeringar 1 570 515 1 381 549

Årets avskrivningar -1 307 -1 293 -677 -822

UTGÅENDE ACKUMULERADE 
AVSKRIVNINGAR

-15 456 -15 719 -8 085 -8 789

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 5 821 4 834 2 525 2 297

NOT 18 // PÅGÅENDE NYANLÄGGNING OCH FÖRSKOTT AVSEENDE 
MATERIELLA ANLÄGGNINGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 0 0 0 0

Inköp 71 0 71 0

UTGÅENDE ACKUMULERADE 
ANSKAFFNINGSVÄRDEN

71 0 71 0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 71 0 71 0

NOT 19 // UPPARBETAD RESPEKTIVE FAKTURERAD INTÄKT

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021 2020 2021 2020

Uppdragsinkomster 
som redovisas 
som intäkt under 
räkenskapsperioden

35 450 72 775 35 450 72 775

UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT FÖR UPPDRAG TILL FASTPRIS

Upparbetade intäkter 18 242 61 335 18 242 61 335

Fakturerade belopp -21 949 -61 058 -21 947 -61 058

-3 705 277 -3 705 277

UPPARBETAD MEN EJ FAKTURERAD INTÄKT FÖR UPPDRAG TILL LÖPANDE RÄKNING

Upparbetade intäkter 1 516 1 438 618 1 280

Fakturerade belopp -1 594 -1 238 -513 -1 097

-78 200 105 183

SUMMA -3 783 477 -3 600 460

NOT 20 // FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 628 614 570 516

Upplupna intäkter 681 453 613  

Förutbetalda 
leasingavgifter

85 65 79 62

Övriga poster 2 499 3 508 844 1 131

3 893 4 640 2 106 1 709

NOT 21 // LIKVIDA MEDEL

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

LIKVIDA MEDEL

Banktillgodohavanden 3 168 3 499 38 525 49 385

Medel på koncernkonto 38 525 49 385

41 693 52 884 38 525 49 385

NOT 22 // ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Garantiavsättningar 369 707 369 707

Utfästelse om 
direktpension

623 551 623 551

Övriga avsättningar 790 738 790 738

1 782 1 996 1 782 1 996

NOT 23 // LÅNGFRISTIGA SKULDER

De långfristiga skulderna förfaller till betalning enligt följande:

KONCERNEN 2021-12-31 2020-12-31

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år 47 993 43 496

Senare än 5 år efter balansdagen 16 760 15 291

64 753 58 787
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NOT 24 // STÄLLDA SÄKERHETER

Avseende skulder till kreditinstitut

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Företagsinteckningar 25 000 25 000 20 000 20 000

Tillgångar med 
äganderättsförbehåll

103 099 85 423

Pantbrev i fastighet 16 900 14 900

144 999 127 323 20 000 20 000

NOT 25 // EVENTUALFÖRPLIKTELSER

MODERBOLAGET 2021-12-31 2020-12-31

Borgenförbindelse till koncernföretag 2 000 2 000

2 000 2 000

NOT 26 // UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA 
INTÄKTER

KONCERNEN MODERBOLAGET

2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna löner 1 996 1 336 1 289 665

Upplupna semesterlöner 8 875 8 367 2 503 2 467

Upplupna sociala avgifter 6 474 5 688 2 428 1 918

Upplupna hyror 640 724

Övriga poster 5 789 6 172 4 438 4 786

23 774 22 287 10 658 9 836

NOT 27 // RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET 2021 2020

Erhållna utdelningar 2 200 5 500

2 200 5 500

NOT 28 // BOKSLUTSDISPOSITIONER

MODERBOLAGET 2021 2020

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och 
avskrivningar enligt plan

295 602

Förändring av periodiseringsfond -882 -3 254

Förändring av reserv pågående arbeten 20 15

Lämnade koncernbidrag -1 855 -75

-2 422 -2 712

NOT 29 // ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 43 901 43 901

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 901 43 901

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE 43 901 43  901

NOT 30 // SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

MODERBOLAGET OCH KONCERNEN
Namn

Kapital- 
andel %

Rösträtts- 
andel %

Antal 
aktier

Bokfört 
värde

Bjursells i Jönköping AB 100% 100% 50 000 10 007

Kindgrensgatans Fastighets AB 100% 100% 1 000 100

Nässjö Kombiterminal AB 100% 100% 1 000 4 723

Proc Transportservice AB 100% 100% 1 000 3 071

Barnhemsgatans Fastighets AB 100% 100% 10 000 11 680

Nässjö Miljö och Återvinning AB 100% 100% 1 539 14 320

43 901

Org.nr Säte

Bjursells i Jönköping AB 556088-6292 Jönköping

Kindgrensgatans Fastighets AB 556712-9902 Jönköping

Nässjö Kombiterminal AB 556159-5637 Jönköping

Proc Transportservice AB 556592-6671 Nässjö

Barnhemsgatans Fastighets AB 556279-7620 Jönköping

Nässjö Miljö och Återvinning AB 556163-6142 Jönköping

NOT 31 // DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST

MODERBOLAGET 2021-12-31

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst 5 960

Överkursfond 9 045

årets vinst 4 960

19 966

disponeras så att

till aktieägarna utdelas 30 kr per aktie, totalt 6 448

i ny räkning överföres 13 518

19 966

NOT 32 // OBESKATTADE RESERVER

MODERBOLAGET 2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan

1 716 2 011

Lagerreserv i pågående arbete 18 39

Periodiseringsfonder 9 136 8 254

10 870 10 304

NOT 33 // VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Efter räkenskapsårets utgång har inga för bolaget väsentliga händel-
ser inträffat som på ett väsentligt sätt påverkar bolagets resultat och 
ställning. Rysslands invasion av Ukraina har skapat stor volatilitet 
avseende drivmedelspriser vilket kortsiktigt har en påverkan på kon-
cernen, främst på Proc Transportservice AB och Bjursells i Jönköping 
AB. På kort sikt är påverkan också stor för till Transportaktiebolaget i 
Jönköping anslutna transportörer.

Styrelsen följer fortsatt den uppkomna situationen till följd av den 
ännu pågående pandemin Covid-19. Det är styrelsens bedömning att 
bolaget, i likhet med tidigare bedömningar, är begränsat påverkat av 
pandemin.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Transportaktiebolaget i Jönköping, org.nr 556767-3305

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Transportaktiebolaget i Jönköping för år 2021.

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 2021 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och 
god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs 
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till mo-
derbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består av den tryckta årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som publiceras på Transportaktiebolaget 
i Jönköpings hemsida, där sidan 1–15 inte innefattar årsredovisningen och 
koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen 
omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande 
avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan 
och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar 
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer 
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna informa-
tion, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande 
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nöd-
vändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis-
ningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsent-
liga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en re-
vision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de eko-

nomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisning-
en och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en 
del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi 
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Transportaktiebolaget i Jönköping för år 2021 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamål-
senliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland 
annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de 
krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker 
ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, kon-
solideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bola-
gets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma 
bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bo-
lagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 
är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen 
finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/
revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

JÖNKÖPING DEN 12 APRIL 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Mats Angslycke
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE // Denna revisionsberättelse är en del av den tryckta versionen av Transportaktiebolaget i Jönköpings Årsredovisning och koncernredovisnings 
2021 och omfattar sidorna 16–32, som utgör den officiella versionen av bolagets årsredovisning och koncernredovisning. 
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// STYRELSE OCH LEDNINGSGRUPP

Ledningen

Styrelse

THORD SANDAHL 
Styrelseordförande

FREDRIK WÅNEHED 
Verkställande Direktör

MATS FLOOD

LARS-GÖRAN HAKESTRAND

STIG HOLM

HENRIK JOSEFSSON 
Arbetstagarrepresentant 

JOHACIM ISAKSSON

JOHAN PAULSSON 
Arbetstagarrepresentant 

JOHNNY HANSEN

CAMILLA ELM

 Styrelse och  
ledningsgrupp

 
FREDRIK WÅNEHED 
Verkställande Direktör

STEFAN KARLSSON 
VD (NKAB, NMÅ, Procab) 
Affärsområdeschef Logistik

NIKLAS ANDERSSON 
Affärsområdeschef Entreprenad 
Marknad & Affärsutveckling

 
PONTUS EKLÖF 
Affärsområdeschef Bygg & Anläggning

 
OSKAR BERNSTRÖM 
Ekonomichef

 
ROBERT SVENSSON 
Verksamhetscontroller

 
MIKAEL NORS 
Verksamhetschef Bjursells

 
MATTIAS ÖSTERGREN 
Verksamhetschef Nässjö Kombiterminal

 
DAVID BJERNE 
Verksamhetschef Nässjö Miljö & Återvinning

 
KARIN AHLQVIST 
Compliance Manager
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