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INLEDNING
ÅRET I KORTHET

ÖKAD OMSÄTTNING, FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET OCH UTÖKAD MONTERINGSKAPACITET

•
•
•
•
•

Koncernens årsomsättning ökade med 17 procent till 767 (654) Mkr.
Redovisat rörelseresultat ökade med 32 procent till 46,6 (35,4) Mkr.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 46,2 (35,0) Mkr.
Koncernens resultat efter skatt blev 35,8 (27,3) Mkr.
Koncernens nya monteringsverkstad i Göteborg togs i drift oktober 2016.

NYCKELTAL (koncern)
2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Nettoomsättning

767,2

654,4

514,9

438,5

438,1

Rörelseresultat

46,6

35,4

21,3

23,0

5,1

Resultat efter finansnetto

46,2

35,0

21,2

22,9

4,8

Resultat efter skatt

35,8

27,3

16,4

17,6

4,6

Avkastning på sysselsatt kapital, %

35,5

31,2

26,2

30,8

7,2

Soliditet, %

52,0

40,8

48,1

48,4

47,6

241

248

201

-

-

Mkr

Medelantalet anställda under året

Inledning

JOABS HISTORIA

Koncernens grundare, Jan Olsson är en aktiv entreprenör, med sinne för
affärer och ett genuint intresse för teknik och samhällsutvecklingen i stort.
1963 startade han Motorfirma Jan Olsson utan kapital och högre utbildning
i sina föräldrars garage på Hisingen. Denna bilverkstad utgjorde startskottet
till den ledande lastbilspåbyggare JOAB är i Norden idag. Efter några år
utvidgades verksamheten med tillverkning av containers och 1967 sålde
bolaget sin första liftdumper. Nästa större steg i expansionen skedde 1986
och innebar förvärv av verksamheten i ett av Sveriges dåvarande äldsta
påbyggarföretag, Hjalmarfors Vagnfabrik. JOAB väljer då att koncentrera sin
tillverkning till dessa anläggningar i Melleruds kommun. JOABs första
lastväxlare J18 lanseras 1987, och skiftsystemet Cameleont lanseras 1992.
Den lågbyggda lastväxlaren L20 ser dagens ljus 1997 och blir omgående en
storsäljare och en mycket eftertraktad produkt på marknaden. I och med
lanseringen av denna lågbyggda lastväxlare skapades ett nytt behov på
marknaden som kunder och konkurrenter inte hade identifierat. Detta gav
JOAB några års konkurrensfördelar som innebar att bolagets omsättningsoch vinstmarginalutveckling tog rejäl fart.
JOAB fortsätter att expandera genom ett förvärv som innebär etablering i Lessebo och tillför produkten
liftdumper med teleskoplift. Den fortsatta tillväxten innebär att bolaget flyttar in i nybyggda lokaler på
Östergärde industriområde i Göteborg år 2001 och som sedan dess hyser koncernens huvudkontor.
Parallellt med denna tillväxt så miljö- och kvalitetscertifieras sig JOAB 2003 enligt ISO 14001 och 9001.
År 2006 startar JOAB tillverkning och montering av sopbilsaggregat i lokaler i Blomstermåla och 2011
övertogs den danska krantillverkaren HMFs verksamhet i Sverige. JOAB blir därmed återförsäljare av
HMFs kranar i Sverige och etablerar sig i Täby. 2013 firade JOAB 50 års-jubileum. Verksamhetsåret
2014/2015 ingår JOAB ett långsiktigt samarbetsavtal med tyska FAUN/Zoeller i Kirchhoff Group
avseende tillverkning och montering av sopbilsaggregat för den nordiska marknaden. Detta år överstiger
koncernens omsättning för första gången 500 miljoner kronor.
Hösten 2016 inviger JOAB sin nybyggda monteringsanläggning i Stora Holm, Göteborg, där lastväxlare
monteras på två liner och när verksamhetsåret 2016/2017 summeras kan bolaget konstatera att
omsättningen överstiger 750 miljoner kronor. Under det gångna året arbetade företagsledningen fram
nya övergripande målsättningar för de kommande fem årens verksamhet. Målsättningen innebär en
fortsatt tillväxt med konkurrenskraftiga produkter i nära samarbete med våra kunder. Detta ska innebära
att JOAB når en omsättning på minst 1 miljard kronor inom fem år.
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STRATEGISK INRIKTNING

VISION, AFFÄRSIDE OCH ÖVERGRIPANDE MÅL

VISION
Genom samspel skapar vi lyckade innovationer för transportbranschen.

AFFÄRSIDÉ
JOABs affärsidé är att utveckla, producera, marknadsföra och sälja hydrauliskt styra
lastbilspåbyggnader. Genom hög kvalitet, teknisk kompetens och service i fokus erbjuder JOAB
effektiva transportlösningar för sina kunder inom främst åkeri- och återvinningsnäringen.

ÖVERGRIPANDE MÅL 2021/2022

JOAB omsätter minst en miljard kronor och andelen omsättning utanför Sverige ska öka.
JOAB uppfattas som branschens mest professionella samarbetspartner i Norden.
JOABs medarbetare upplever årligen under perioden en ökad medarbetarnöjdhet.

Strategisk inriktning

VD HAR ORDET

Ännu ett händelserikt och utvecklande år är till ända. Vi har genomfört året i högt tempo med hög tillväxt
och ännu ett år med omsättningsrekord. Samtidigt med denna ökning på marknadssidan har vi haft
ambitionen att konsolidera ett antal interna processer. Ser vi på totalmarknaden i framförallt Norden så
har den vuxit och vi på JOAB har lyckats öka våra marknadsandelar på flera av våra marknader. Vi har
lyckats knyta till oss många nya kunder samtidigt som bolagets befintliga kunder har ökat sina
investeringar. Sammantaget har detta inneburit en omsättningsökning med 17 procent och att resultatet
före skatt ökar med 32 procent.
JOAB utvecklar för fortsatt tillväxt
Kundernas stora förtroende för JOAB innebär samtidigt ständiga krav på utveckling av bolaget, våra
produkter och tjänster samt våra medarbetare. Bolagets kraftiga tillväxt under de tre senaste åren har
inneburit en rad förändringar och utveckling inom flera områden. Vi har lyckats attrahera många nya
medarbetare med bred kompetens inom påbyggarbranschen men också nya medarbetare som tillför ny
kompetens till bolaget som nu efterfrågas. Samtidigt är vi måna om den interna möjligheten till karriär
avseende såväl försörjningen av specialister och chefer.
För att möta den ökade efterfrågan på främst lastväxlare och kranar tog JOAB i drift en hel ny
monteringsanläggning i Stora Holm på Hisingen i Göteborg under hösten 2016. Anläggningen är
toppmodern, tillför monteringskapacitet och innebär att JOAB monterar lastväxlare i två flöden. Den
totala investeringen är på 50 miljoner kronor och är genomförd av ägarfamiljen Olssons fastighetsbolag
med JOAB som hyresgäst.
För att vidareutveckla bolagets processer har ett antal
verksamhetsutvecklingsprojekt startats upp under året. Det mest
omfattande är projektet ”Från order till leverans”. Projektet startade
upp efter upphandling av extern projektledare i mars 2017 och
beräknas bli klart under våren 2018. Projektets målsättning är ett
införa gemensamma processer för ”Från order till leverans” i samtliga
försäljnings- och produktionsled avseende påbyggnationer. För att
stödja processerna kommer vi införskaffa de koncerngemensamma
verksamhetsstöden säljkonfigurator och ett nytt produktionsplaneringssystem. Med dessa två systemstöd på plats och de nya
processerna i drift räknar vi med kortare ledtider, ökad
leveransprecision och förbättrad kvalité i de levererade produkterna.
Under verksamhetsåret har vi även installerat en ny telefonväxel,
uppgraderat vårt affärssystem och vår IT-infrastruktur.
Bolagets servicemarknad utvecklas också mycket positivt och
organisationen har förstärkts på en rad positioner under året. Flera av
verksamhetens fem verkstäder har renoverat sina kundmottagningar
och gjort investeringar i verkstäderna. Vårt samarbete med en rad
samarbetsparters i såväl Sverige som på övriga marknader har setts över och förfinats och vi lanserade
under året möjligheten till e-handel av våra reservdelar.

Utmaningar
Året som gick har inneburit mycket gasande men även lite broms. Flytten av sopbilstillverkningen till
Zoellers anläggning i Polen fullföljdes. Halveringen av personalstyrkan i våra anläggningar i
Blomstermåla uppnåddes med få uppsägningar tack vare att de flesta hittade andra jobb genom antigen
egna eller företagets kontakter.
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Utmaningar har inte saknats, bygget av den nya monteringsanläggningen i Stora Holm försenades flera
månader. Teknikutvecklingen driver krav på förändrad kompetens inom framförallt elektronik och
styrsystem. Inlärning och omskolning tar tid både internt såväl som hos samarbetspartners och kunder.
Framtiden
Årets tillväxt och resultatförbättring innebar att tidigare övergripande mål delvis uppnåtts i förtid och
bolagets ledning har arbetat fram nya övergripande mål för koncernen för de kommande fem åren. De
nya målen innebär att vi tar sikte på en omsättning på minst en miljard för verksamhetsåret 2021/2022,
ett fortsatt högt kundfokus och nöjdare medarbetare.
Slutligen vill jag understryka att det gånga årets framgångar inspirerar oss till att fortsätta jobba hårt för
att möta våra kunders förväntningar.
Jag vill också tacka alla kunder och samarbetspartners för ert förtroende och alla JOABs lojala och
kompetenta medarbetare för det gångna året. Jag hoppas att ni fortsätter att följa med oss på vår
spännande resa framöver!

Göteborg, november 2017.
Peter Olsson, VD och koncernchef

Strategisk inriktning

STRATEGIER

Genom innovation driver JOAB marknaden i snabb takt.
I dagens konkurrenssituation där många konkurrenter har likvärdiga funktioner på sina påbyggnader blir
det allt viktigare att ligga i framkant med nya produkter och tjänster. Att kunna erbjuda nya innovativa
funktioner som sticker ut ger JOAB konkurrensfördelar och driver marknaden.

JOAB arbetar med ständiga förbättringar genom en stark kvalitetskultur.
Marknaden är föränderlig med stora variationer i orderns innehåll och stora svängningar i volymer.
Samtidigt ställer JOABs kunder höga krav på ledtider, leveransprecision och en hög produktkvalitet.

JOAB ska växa genom konkurrenskraftiga produkter, nära samarbete med kund och vara
branschens starkaste varumärke.
I en allt hårdare konkurrenssituation och prispressad marknad så är varumärket och relationen med
kund ännu viktigare. JOAB har olika typer av kunder såsom chassitillverkare, återförsäljare och slutkund.
Kontakten och relationen med dessa skiljer sig åt men är lika viktiga att kontinuerligt utveckla.

En hög kompetensnivå, internt samarbete och stark företagskultur är avgörande för JOABs
framgång.
JOAB har de senaste åren haft en kraftig expansion som bidragit till ökad arbetsintensitet, många
nyanställningar, nya tjänster och omorganiseringar.
I och med denna expansion tar JOAB steget från ett ”litet” företag till att bli ett storföretag. Detta medför
krav på tydligt ledarskap och gemensamma värderingar och arbetssätt.
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VERKSAMHET OCH MARKNAD

ORGANISATION OCH MEDARBETARE

Bolaget har under året sett över sin organisation och bildat sex avdelningar där respektive
avdelningschef rapporterar till VD tillika koncernchef. VD och de sex avdelningscheferna utgör bolagets
ledningsgrupp som genomför månatliga möten för den operativa ledningen. Under året har
ledningsgruppen också genomfört två konferenser med strategisk inriktning. Respektive avdelning är
organiserad för att på bästa sätt stödja respektive verksamhet och arbetsgrupp vilket innebär
funktionschefer på fem av sex avdelningar samt ytterligare ett chefsled, gruppchefer, inom avdelningen
servicemarknad. Totalt har koncernen 26 chefer med det ansvar det innebär för verksamhet, personal
och arbetsmiljö samt ekonomi. För att stödja de chefer som har störst arbetsgrupper inom främst
produktionsavdelningen har bolaget utsett teamleaders. Syftet med denna roll är att skapa bästa möjliga
förutsättningar i den dagliga operativa verksamheten, avlasta ansvarig chef och stötta medarbetarna.
Bolaget ser löpande över sin organisation för att på bästa sätt underlätta verksamheten och kunna
erbjuda JOABs kunder bästa möjliga service vid varje situation och tillfälle.

JOABS MEDARBETARE
Företagskulturen och grundläggande värderingarna är viktiga verktyg för att leda och styra
verksamheten i riktning mot företagets vision, övergripande mål och ett ansvarsfullt företagande.
Det handlar om att leverera kvalitet i allt vi gör, lyssna aktivt både internt och externt, vara ärlig mot sig
själv och andra samt att ha ett engagemang för sitt arbete.
JOAB ska vara en attraktiv arbetsgivare där våra medarbetare känner sig stolta över bolaget och dess
verksamhet och mål. För att mäta hur vi upplevs som arbetsgivare genomför bolaget årligen en
medarbetarundersökning. Resultatet av undersökningarna ligger till grund för framtagandet av
handlingsplaner som respektive chef ansvarar för i dialog med sina medarbetare.
JOAB värnar om en god arbetsmiljö, såväl fysiskt som psykosocialt och samtliga anställda omfattas av
kollektivavtal. Alla medarbetare erbjuds likvärdiga utvecklingsmöjligheter samtidigt som oskäliga
löneskillnader motverkas. Som ett led att anpassa verksamheten till den tillväxt bolaget haft de senaste
åren ser koncernen över såväl kontors- som verkstadslokaler för att säkerställa ändamålsenlig fysisk
arbetsmiljö. Under året har ombyggnationer påbörjats av kontorslokalerna i Dals Rostock och Lessebo
och ett antal kundmottagningar för Servicemarknad har renoverats eller förbereds för renovering. Som
en följd av de senaste årens expansion förbereds också för ny ventilationsanläggning i
tillverkningslokalerna i Dals Rostock som beräknas vara klart första kvartalet 2018.

Verksamhet och marknad

JOAB erbjuder samtliga medarbetare friskvårdsbidrag och främjar detta för att bidra till en
grundläggande god hälsa och fysik. Bolaget tillhandahåller företagshälsovård för de anställda och på
ett flertal orter har det under året erbjudits föreläsningar på temat hälsa och friskvård. Sjukfrånvaron för
verksamhetsåret uppgår till oförändrat 5,5 (5,5) procent. Vissa skillnader förekommer mellan de olika
verksamhetsorterna vilket noggrant följs upp och ligger till grund för riktade insatser och stöd till
ansvariga chefer.

JOABs ambition är att behålla och utveckla talangfulla medarbetare. Nya utmaningar är ett bra sätt för
medarbetare att växa inom bolaget samtidigt som de får en bredare kunskap kring bolagets verksamhet.
JOAB lägger stor vikt vid att försöka attrahera medarbetare som vill växa med företaget. Årliga
medarbetarsamtal respektive lönesamtal genomförs där bland annat mål, måluppfyllelse och
kompetensutveckling diskuteras varefter en individuell handlingsplan upprättas.
Vi är ett företag med flera mindre arbetsgrupper där chefer är ansvariga för relativt få medarbetare
medans några chefer inom främst tillverkning och montering har större arbetsgrupper. För att stötta
cheferna i deras chefs- och ledarskap genomför koncernen årligen en chefskonferens där cheferna
erbjuds möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera ledarskapsfrågor.

Medarbetare per arbetsområde
Marknad/Försäljning
Produktion
Teknik
Servicemarknad
Verksamhetsstöd
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TJÄNSTER, PRODUKT ER OCH MARKNADEN
LASTVÄXLARE
Lastväxlare är JOABs största produktgrupp både till antal byggda enheter och till omsättning. JOABs
lastväxlare är starka och stabila och kan, beroende på modell, hantera laster på mellan 8 och 26 ton.
Egenskaper som gör JOABs lastväxlare konkurrenskraftiga och uppskattade på marknaden är att de är
starka, tillförlitliga, är lågbyggda och har en låg egenvikt.
Tillvalspaletten för JOABs lastväxlare är mycket bred och innefattar tillval i en mängd olika kategorier
och ett stort antal hjälpmedel för att underlätta och effektivisera kundens arbete.
JOAB levererar lastväxlare i konceptutförande i samarbete med de flesta av Europas större
chassitillverkare.

SOPBILSAGGREGAT
JOAB tillhandahåller ett mycket brett sortiment av sopbilsaggregat där de flesta är direkt utformade för
den nordiska marknaden. Den nordiska marknaden ställer andra krav än vad övriga europeiska
marknader gör bland annat på grund av stora områden med låg befolkningstäthet och det nordiska
vinterklimatet. I och med JOABs nära samarbete med Kirchhoff Group kan JOAB idag också leverera
frontlastare, rotopress-enheter och andra enheter som kompletterar JOABs egenutvecklade
sopbilssortiment. Sammantaget kan JOAB nu leverera enheter med en lastkapacitet från 4 m³ ända upp
till 40 m³ vilket innebär ett mycket brett och konkurrenskraftigt erbjudande till den nordiska marknaden.
Majoriteten av de enheter som JOAB levererar är baklastare med en eller två huvudfack för avfall som
primärt används för hushålls- och eller näringsavfall. Dessa enheter kan kompletteras med ett tredje
fack, plusskåp, som monteras framför behållaren.
JOAB levererar även sidlastare med en eller två fack. Dessa enheter används primärt vid
landsortsinhämtning.
Alla sopbilar kan utrustas med ett flertal
olika
tillval
för
att
underlätta
sophanteringen. Exempel på tillval är
autogrepp, automatlyftar, dammfri tömning
och vinsch för containertömning.
För mer specifik återvinningshantering kan
JOAB även leverera mer specialiserade
enheter som returpacksbilar som är
specifikt utformade för hantering av
pantburkar och petflaskor.

Verksamhet och marknad

KRANAR
En allt större produkt för JOAB är kranar som ofta monteras
tillsammans med en lastväxlare på ett lastbilschassi. I och med
att JOAB då kan skräddarsy hela lösningen blir slutresultatet
en kompakt och lätt komplettlösning för många kunder.
JOAB har ett nära samarbete med den danska krantillverkaren
HMF och kan leverera kranar i olika konfigurationer med en
lyftkapacitet från 0,5 till 85 ton för den svenska marknaden.
JOAB säljer även HMF-kranar löst till andra påbyggare inom
segment som JOAB inte själv tillhandahåller. Det kan gälla
fastflaks- och tippflaksbilar samt stora kundunika byggnationer
för specialtransporter.
LIFTDUMPERS
Liftdumpers av vikarmstyp respektive teleskoptyp är väl beprövade JOAB produkter som är uppskattad
på marknaden. Beroende på användningsområde kan JOAB leverera liftdumpers med max lyftkapacitet
från 8 till 18 ton. Liftdumpern kan även kompletteras med ett utskjutbart flak för hantering av två
containrar.
För att förenkla säkringen av lasten finns olika tillval så som hydraulisk lastsäkring och
lastförskjutningsskydd att tillgå.
Liftdumpern kan även levereras med en mängd tillval såsom radiostyrning, container-rotator och
täckningssystem.
CAMELEONT
JOABs Cameleont-system är ett smart, flexibelt och enkelt skiftsystem främst avsett för kunder som inte
har uppdrag för ett fordon hela året. Genom att använda JOABs Cameleontsystem så kan kunden enkelt
växla typ av påbyggnad efter behov på samma lastbil för att öka nyttjandegraden och lönsamheten.
Cameleontsystemet är ett fixturmonterat system där påbyggnaden passar oavsett chassifabrikat och
modell.
JOAB E-POWER
I samarbete med leverantör med nyckelkompetens
levererar JOAB även hybriddrivna påbyggnader där
hela påbyggnaden kan köras via eldrift utan att
lastbilens motor är igång. Batteripack i olika
storlekar kan monteras framför påbyggnaden eller
vid sidan av chassiet likt en verktygslåda. Laddning
av batteripaket sker främst genom inkoppling mot
elnätet när fordonet inte används, men möjlighet för
regenerativ laddning vid inbromsning finns också.
Främst används hybridtekniken för att reducera
miljöpåverkan och buller vid främst avfallsinhämtning och körning med kran där sopbilsaggregatet eller
lastbilen står stilla.
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MARKNADEN

JOABs huvudmarknad är Norden med en mycket stark marknadsposition inom Sverige och Norge.
Övriga marknader utanför Norden är främst Schweiz, Österrike och Mellanöstern. Enstaka leveranser
till ytterligare ett antal länder inom Europa har gjorts i syfte att etablera JOAB på dessa marknader.
På den svenska och nordiska marknaden tillhandahåller koncernen samtliga produkter i sortimentet
med undantag av HMF-kranar som JOAB endast säljer till den svenska marknaden. Försäljningen
utanför Norden omfattar främst lastväxlare och liftdumpers.
JOABs kunder utgörs i huvudsak av privata och kommunala återvinningsentreprenörer, åkerier,
lastbilstillverkare, lastbilsåterförsäljare samt andra chassipåbyggare. Brukaren av fordonet kör
transportfordon med en totalvikt över 12 ton och det största segmentet är transportfordon med en
totalvikt mellan 18–32 ton för singelbil. För kombination med släp är totalvikten upp till 70 ton.
JOABs framgångsrika affärskoncept i Norden med konceptbilar i samarbete med att antal större
chassitillverkare innebär en framskjuten marknadsposition och JOAB arbetar för att detta ska kunna
överföras på andra geografiska marknader.
Konkurrenter
Konkurrenssituationen ser olika ut för respektive geografisk marknad och för respektive
produktsegment. Detta innebär att konkurrenterna utgör allt från mindre lokala aktörer med ett mindre
produktutbud till internationella koncerner med mer eller mindre fullsortiment alternativt nischad
verksamhet inom till exempel sopbilsaggregat.
Framtida efterfrågan
Marknaden för hydrauliska styrda påbyggnader påverkas av behovet av tyngre lastbilar inom främst
åkeri- och återvinningsnäringen. Efterfrågan på JOABs produkter drivs i synnerhet av den ekonomiska
utvecklingen inom bygg- och anläggningssektorn samt behovet av återvinningstransposter med
varierande sorteringsgrad.
Servicemarknad
JOABs organisation Servicemarknad är central för den tillväxt bolaget haft och för en fortsatt tillväxt på
befintliga och nya marknader. Bolaget har idag egna serviceverkstäder på fem orter i Sverige. Detta
kompletterat med ett antal servicebilar som utgår från dessa orter samt chassiåterförsäljarnas och
etablerade partners serviceverkstäder. Övriga länders serviceverksamhet avseende JOABs
påbyggnationer, bedrivs via JOABs etablerade partners i respektive land. Försäljningen av reservdelar
sker via JOABs serviceanläggningar i Sverige, via chassitillverkarnas distributionsnät, via partners
utanför Sverige och via JOABs e-handelsportal.

Verksamhet och marknad
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för JOAB-Gruppen AB, org. nr. 556597–4853, avger härmed
följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 160901–170831. Om inte annat
särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående
räkenskapsår.

DETTA ÄR JOAB

JOAB har sitt ursprung i Motorfirma Jan Olsson som grundades 1963. Under de drygt femtio år som
verksamheten funnits har utvecklingen inneburit att JOAB idag är ett bolag som utvecklar, producerar,
marknadsför och säljer hydrauliskt styrda lastbilspåbyggnader till främst åkeri- och återvinningsnäringen
till i huvudsak Sverige och övriga Norden. Koncernen har verksamheter på de fem orterna Göteborg,
Blomstermåla i Mönsterås kommun, Dals Rostock i Melleruds kommun, Lessebo och Täby i Sverige
samt Närpes i Finland. Övriga marknader hanteras huvudsakligen via agenter och servicepartners i
respektive land. JOAB är sedan starten helägt av familjen Olsson.
UTLÄNDSKA FILIALER
JOAB Försäljnings AB har en filial i Norge, org. nr. 916 799 542. Filialen har inte haft några anställda
under räkenskapsåret. JOAB Recycling AB bedriver sin verksamhet i Finland genom en filial, org. nr.
2545702–3, med säte i Nämpnäs och har under räkenskapsåret haft en (en) anställd.

AFFÄRSIDÉ
JOABs affärsidé är att utveckla, producera, marknadsföra och sälja hydrauliskt styrda
lastbilspåbyggnader. Genom hög kvalitet, teknisk kompetens och service i fokus erbjuder JOAB
effektiva transportlösningar för sina kunder inom främst åkeri- och återvinningsnäringen.

MÅL FÖR VERKSAMHETEN

JOAB styr verksamheten utifrån affärsplan, mål och strategier. Nuvarande övergripande mål sträcker
sig från räkenskapsåren 2017/2018 till 2021/2022 och aktuell affärsplan för räkenskapsåret 2017/2018.
Övergripande mål under perioden är att uppnå en kontinuerlig tillväxt, mätt som omsättning, och uppnå
en omsättning om minst 1 000 Mkr för räkenskapsåret 2021/2022.
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VERKSAMHET OCH ORGANISATION

Styrelsen har sitt säte i Göteborg där huvudkontoret är beläget på Östergärde industriväg 50 på
Hisingen. Under räkenskapsåret uppgick medeltalet anställda till 241 (248). Verksamheten bedrivs inom
fyra övergripande affärsområden: påbyggnation lastväxlare, liftdumpers, och skiftsystemet Cameleont,
påbyggnation kranar, påbyggnation sopbilsaggregat och servicemarknad. De administrativa
stödfunktionerna tillför affärsområdena kompetens inom ekonomi, finans, IT, kommunikation,
kontorsservice och personal.
LASTVÄXLARE, LIFTDUMPERS OCH SKIFTSYSTEM
JOAB utvecklar och producerar lastväxlare, liftdumpers och skiftsystemet Cameleont vid sina
anläggningar i Sverige. Tillverkningen sker i huvudsak vid anläggningen i Mellerud medan monteringen
är fördelad på de fem monteringsanläggningarna i Östergärde industriområde respektive Stora Holm i
Göteborg, Blomstermåla, Mellerud och Lessebo. Tillverkningskapaciteten i Mellerud har under året ökat
genom införda effektiviseringar i processen. Monteringskapacitet har tillförts under året genom
idrifttagandet av monteringsverkstaden i Stora Holm där JOAB monterar lastväxlare för avtalade
standardpåbyggnader i två linor. Monteringskapaciteten har även ökat på de övriga fyra orterna genom
att JOAB ökat antalet montörer under året avseende detta produktsegment.
KRANAR
Kransortimentet utgörs huvudsakligen av HMF-kranar för den svenska marknaden som bolaget
marknadsför, säljer, monterar och tillhandhåller service för.
SOPBILSAGGREGAT
JOAB utvecklar, producerar och säljer sopbilsaggregat för den nordiska marknaden. Den huvudsakliga
tillverkningen och monteringen sker enligt ett samarbetsavtal med Kirchhoff Group i deras anläggning i
Polen. Ett fåtal modeller tillverkas och monteras fortsatt vid JOABs anläggning i Blomstermåla.
Verksamheten i Blomstermåla har under året anpassats till den nya situationen avseende såväl lokaler
som bemanning.
SERVICEMARKNAD
Servicemarknad erbjuder ett fullskaligt eftermarknadsutbud i Sverige och på övriga marknader där
JOABs påbyggnationer säljs och nyttjas. Servicemarknaden i Sverige bedrivs huvudsakligen via JOABs
fem serviceanläggningarna i Östergärde i Göteborg, Blomstermåla, Lessebo, Mellerud och Täby.
Serviceverkstäderna kompletteras med att antal servicebilar som utgår från respektive ort samt
chassiåterförsäljarnas och etablerade partners serviceverkstäder. Servicemarknad tillhandahåller
dessutom teknisk support via telefon och mail samt reservdelsförsäljning. På samtliga marknader
utanför Sverige tillhandhålls service via av JOAB kontrakterade samarbetspartners.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Under oktober 2016 tog dotterbolaget JOAB Försäljnings AB en ny monteringshall i drift i Stora Holm,
Göteborg. Monteringen av lastväxlare bedrivs, unikt för JOAB, i två liner och har tillfört koncernen ökad
monteringskapacitet.

ANALYS, KONCERNENS RESULTATPOSTER

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning ökade med 17 procent och uppgick till 767 (654) Mkr. Tillväxten är främst
ett resultat av en ökad efterfrågan på i första hand lastväxlare och kranar i Sverige.
Förändring av varulager
Förändringen av varulagret som innebär en minskning/ökning med -16 (39) Mkr är föranledd av en större
sammanhängande leverans av sopbilsaggregat som gjordes september 2016.
Rörelsekostnader och bruttomarginal
Kostnaderna för råvaror och förnödenheter ökar med fem procent upp uppgår till 459 (437) Mkr samtidigt
som Övriga externa kostnader ökar med 23 procent och uppgår till 108 (88) Mkr. Räkenskapsårets
personalkostnader uppgår till oförändrat 139 (139) Mkr och avskrivningar avseende materiella
anläggningstillgångar uppgår till 4 (4) Mkr. Sammantaget innebär räkenskapsårets utfall en ökad
bruttomarginal som uppgår till 40,2 (33,2) procent.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter uppgår till 0,1 (0,2) Mkr och finansiella kostnader till 0,5 (0,5) Mkr.
Skattekostnad
Årets skattekostnad uppgick till 10,4 (7,7) Mkr, varav aktuell skatt utgjorde 8,1 (5,6) Mkr och uppskjuten
skatt utgjorde 2,3 (2,1) Mkr. Årets skattekostnad motsvarar en skattesats för koncernen på 22,5 (22,1)
procent.

Förvaltningsberättelse

ANALYS, KONCERNENS BALANSPOSTER

Anläggningstillgångar
Koncernens materiella anläggningstillgångar uppgick till 14,9 (14,9) Mkr och de finansiella
anläggningstillgångarna till 0,6 (-) Mkr. Merparten av anläggningstillgångarna utgörs av inventarier,
verktyg och installationer till ett värde av 8,8 (8,0) Mkr.
Omsättningstillgångar
Varulagret har sjunkit under året och uppgår till 112,5 (128,6) Mkr. De huvudsakliga skälen till det
minskade varulagret är en samlad leverans av sopbilsaggregat till Norge hösten 2016 och att merparten
av koncernens tillverkning av sopbilsaggregat numera sker i Kirchhoff Groups regi i Polen.
Kortfristiga fordringar sjunker och uppgår till 99,4 (118,8) Mkr. Minskningen är i helhet hänförlig till
minskade kundfordringar på grund av en större samlad leverans av sopbilsaggregat som genomfördes
augusti 2016 och som redovisades som kundfordringar per 31 augusti 2016.
Kassa och bank ökar till 8,6 (0,0) Mkr och är en effekt av positivt kassaflöde under räkenskapsåret.
Eget kapital
Det egna kapitalet uppgår till 122,7 (106,9) Mkr. Det egna kapitalet har påverkats av årets resultat och
utdelning. Soliditeten ökar under året och uppgår till 52,0 (40,8) procent.
Avsättningar
Avsättningarna ökar och uppgår till 16,8 (12,0) Mkr. Ökningen beror huvudsakligen på en ökad
avsättning för uppskjutna skatter samt ökad avsättning avseende garantiåtaganden som en följd av
årets omsättningsökning.
Kortfristiga skulder
JOABs kortfristiga skulder sjunker och uppgår till 96,6 (143,4) Mkr. Minskningen är huvudsakligen
förklarad av förra årets nyttjande av checkräkningskrediten har omvandlats till ett positivt
banktillgodohavande innevarande års bokslutsdatum. Samtidigt sjunker bolagets leverantörsskulder
jämfört förra årets bokslutsdag vilket också det är hänförligt till den större samlade leveransen av
sopbilsaggregat som genomfördes under augusti och september 2016.
Disponibel likviditet
Den disponibla likviditeten, inklusive outnyttjad checkräkningskredit, uppgår på bokslutsdagen till 58,6
(6,7) Mkr. Den ökade disponibla likviditeten är hänförligt till årets positiva kassaflöde och den ökade
checkräkningslimiten med 9,95 Mkr till 49,95 (40,0) Mkr.
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MÖJLIGHETER OCH RISKER

JOAB har definierat risker och osäkerhetsfaktorer inom områdena omvärld, verksamhet och
finansiering.
I enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning gör
företagsledningen antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de
finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar och uppskattningen vilket
även framgår av redovisningsprinciperna.
JOAB är marknadsledande och verksam på många och i flera fall hårt konkurrensutsatta marknader.
Koncernens långsiktiga framgång är därför beroende av en fortsatt hög konkurrenskraft och kvalité inom
alla delar av verksamheten. Nedan listas de viktigaste riskfaktorerna och koncernens hantering av
dessa.
Omvärld
Omvärldsrisker är främst kopplade till risker som ligger utanför JOABs verksamhet, exempelvis
förändrade marknadsförutsättningar.
Marknader
Då koncernens huvudsakliga marknader är Norden och övriga länder inom Nordeuropa bedöms den
politiska risken som mycket liten. På andra, för JOAB i nuläget mindre marknader, såsom Sydeuropa,
Ryssland och Mellanöstern kan den vara något högre, men bedöms inte som betydande.
Konjunktur
Efterfrågan på JOABs påbyggnationer är starkt kopplad till lastbilsindustrin och i första hand kopplat till
bygg- och anläggningsindustrin samt återvinningshantering som präglas av svängningar i efterfrågan.
Att öka koncernens volymer och andel av total omsättning inom eftermarknad för dessa segment
dämpar svängningarna. Koncernens etablering på nya geografiska marknader bidrar också till att
minska svängningarna. För att hantera variationerna i efterfrågan strävar koncernen efter att öka
flexibiliteten i produktion. Orderstockar med fasta beställningar från kunder är relativt få och begränsade
i volym, men de nära kundrelationerna gör att JOAB-koncernen ändå har god information om kundernas
långsiktiga planer.
Verksamhets- och finansiella risker
JOABs verksamhet medför risker som i varierande omfattning kan påverka koncernen negativt. De kan
delas in i operationella risker och finansiella risker. Både operationellt relaterade och finansiella risker
kan på kort och lång sikt påverka möjligheterna att uppnå fastställda mål enligt bolagets affärsplan.
Genom att skapa medvetenhet om verksamhetens risker kan de kontrolleras, begränsas och hanteras.
Vidare kan rätt hanterade risker leda till möjligheter och addera värde till verksamheten.
Verksamhetsrisker
Teknisk utveckling
Konkurrenters nya tekniska lösningar och/eller nya lagar kan påverka efterfrågan av JOABs produkter
negativt. Genom kontinuerligt utvecklingsarbete tillsammans med kunder och chassietillverkare minskas
denna risk.
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Reklamationer, produktansvar, återkallelser
Reklamationer avser kostnader för att åtgärda fel eller byta ut defekt produkt. Reklamationskostnaderna
är 1,8 procent av koncernens totala omsättning för räkenskapsåret 2016/2017.
JOAB arbetar ständigt för att förbättra produkterna och tillverkningsprocesserna för att därigenom
minimera kostnaderna för reklamationer, återkallelser samt produktansvarsfel. Under
produktutvecklingen sker tester samt kontroller för att kunna kvalitetssäkra produkterna. JOAB är
kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008.
Miljörisker
Kostnader kopplat till miljörisker kan uppkomma vid risk för utsläpp och sanering av mark. JOABs
miljöpåverkan är liten då mycket av avfallet från produktionen återvinns eller återanvänds. JOAB följer
de lagar och regler som omfattar verksamheterna samt är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.
IT-säkerhet
JOAB lever ständigt med riskerna för att bli utsatta för intrång eller andra attacker som kan förstöra
JOABs IT-system och data. JOAB minimerar dessa risker genom att hålla bolagets brandväggar och
antivirusprogram uppdaterade och noggrant följa utvecklingen på marknaden. Andra risker är fysiska
skador på vår hårdvara till följd av brand, inbrott eller sabotage. För att säkerställa att JOAB kan
återställa data och drift så lagrar JOAB data och har hårdvara tillgänglig utanför företaget och på annan
ort.
Medarbetare
JOAB behöver ha motiverade och kompetenta medarbetare för att nå fastställda mål. JOABs expansion
ställer också stora krav på rekrytering och kompensutveckling. JOAB arbetar löpande med sitt
varumärke som attraktiv arbetsgivare, detta för att attrahera nya medarbetare, främja interna
karriärvägar och behålla nyckelpersoner. Medarbetarundersökning genomförs varje år och följs upp.
Finansiella risker
JOAB är utsatt för finansiella risker. För att reducera effekterna av dessa risker arbetar JOAB enligt
policys för hantering av valutor, krediter och övriga finansiell verksamhet.
JOABs internationella verksamhet innebär en exponering för valutarisk. Valutakursförändringar
påverkar koncernens resultat- och balansräkning dels i form av transaktionsrisker dels i form av
omräkningsrisker. Koncernens nettoflöden i betalningar i utländsk valuta ger upphov till
transaktionsrisker varför viss säkring av nettoflöden görs i enlighet med aktuell policy. JOAB är i nuläget
inte exponerad för några omräkningsrisker då inga tillgångar eller skulder är i utländsk valuta bortsett
från de fordringar och skulder som genereras till följd av löpande transaktioner.
Kreditrisk är att en part i en transaktion inte kan fullgöra sina åtaganden, och därigenom orsakar den
andra parten en förlust. Risken för att kunder inte betalar levererade produkter och tjänster minimeras
genom att JOAB genomför en noggrann kontroll av nya kunder och uppföljning av betalningsbeteendet
hos befintliga kunder.
Med ränterisk avses risken att förändringar i räntenivån ska påverka koncernen resultat negativt.
Upplåning som sker med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. Vid
utgången av räkenskapsåret så har koncernen inga krediter med fast ränta och upplåningsbehovet via
befintlig checkräkningskredit om 49,95 Mkr bedöms som marginellt utifrån aktuell plan inför det
kommande året.
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Likviditetsrisk, det vill säga risken att inte kunna tillgodose koncernens kapitalbehov, begränsas av att
inneha tillräckligt likvida medel samt beviljade men outnyttjade kreditfaciliteter vilka kan utnyttjas utan
förbehåll. Vid utgången av verksamhetsåret 2016/2017 uppgick de outnyttjade kreditfaciliteterna till
49,95 Mkr.
Koncernens mål avseende kapitalstruktur är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet,
så att den kan fortsätta generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att
upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere. Per 31 augusti 2017
var soliditeten 52,0 procent.

PERSONAL

Den 31 augusti 2017 var 236 (251) personer anställda i JOAB varav 235 (250) i Sverige. Under
räkenskapsåret sysselsatte koncernen i genomsnitt 241 (248) personer, en minskning med 2,8 procent.
Av dessa var 240 (247) verksamma i Sverige. Sjukfrånvaron uppgår under året till oförändrat 5,5 (5,5)
procent. Kostnader för löner och sociala avgifter ökade marginellt under verksamhetsåret till 135,2
(135,1) Mkr.

MILJÖ

Verksamheten är inte av den karaktären att den klassas som tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
miljöskyddslagen.
JOAB är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.
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ST YRELSENS ARBETE UNDER ÅRET

JOABs styrelse består av fyra ledamöter. Under räkenskapsåret har styrelsen haft 8 (11) protokollförda
möten utöver löpande kontakter. Styrelsens arbete följer en årlig föredragningsplan ämnad att
säkerställa styrelsens behov av information och arbetet påverkas i övrigt av den särskilda arbetsordning
styrelsen fastställt rörande arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Styrelsens
viktigaste uppgift är att fatta beslut i strategiska frågor. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av
väsentlig betydelse för koncernen.
Årsstämman 2016 utsåg revisor som årligen rapporterar sina iakttagelser till styrelsen från granskningen
och ger sin bedömning av bolagets interna kontroll.

MODERBOLAGET

Moderbolagets verksamhet är att i första hand utföra koncerngemensamma tjänster avseende
strategisk ledning, valutasäkringshantering och koncernintern uthyrning av anläggningstillgångar. Den
totala nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgår till 8,0 (10,9) Mkr, och rörelsens kostnader
minskade och uppgår till 7,8 (11,6) Mkr. Resultat efter skatt uppgår till 1,1 (20,5) Mkr varav 20,0 Mkr
avser utdelning under räkenskapsåret 2015/2016. Räkenskapsårets resultat inkluderar ingen (20,0 Mkr)
utdelning från dotterföretag. Investeringar i anläggningstillgångar minskar och uppgår till 4,0 (4,8) Mkr.
Under räkenskapsåret uppgick medelantalet anställda till totalt 2 (2) i moderbolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Inga händelser som anses väsentliga har inträffat under perioden 1 september till 30 november 2017.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Nuvarande övergripande mål omfattar räkenskapsåren 2017/2018 till och med 2021/2022 och innebär
ett fokus på en fortsatt tillväxt och en ökad lönsamhet i den löpande verksamheten. Koncernen lämnar
ingen prognos i siffror men orderingången under inledningen av räkenskapsåret 2017/2018 har varit
fortsatt god. JOAB bedömer att förutsättningarna finns för att koncernen under räkenskapsåret
2017/2018 ska kunna öka såväl koncernens omsättning som lönsamhet.
För treårsperioden 2014/2015 till 2016/2017 är den genomsnittliga tillväxten 25 procent per år mätt som
nettoomsättning. Under räkenskapsåret 2017/2018 planerar JOAB för investeringar motsvarande 5 till
10 (5,4) Mkr varav merparten avser inventarier och verktyg. Den valda strategin att växa genom
konkurrenskraftiga produkter i nära samarbete med kund och vara branschens starkaste varumärke ger
en stabil grund för framtida tillväxt i första hand inom Norden.
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KONCERN OCH MODERBOLAG)

Koncern

Aktiekapital
Eget kapital 2016-08-31
Utdelning enligt beslut av extra
bolagsstämman
Årets resultat
Eget kapital 2017-08-31

Annat eget kapital
och årets resultat

Totalt eget
kapital

10 000

96 919

106 919

10 000

-20 000
35 757
112 676

-20 000
35 757
122 676

Moderbolaget

Eget kapital 2016-08-31
Utdelning enligt beslut av extra
bolagsstämman
Årets resultat
Eget kapital 2017-08-31

Aktiekapital

Reservfond

Övrigt fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

10 000

1 000

51 865

62 865

1 000

-20 000
1 140
33 005

-20 000
1 140
44 005

10 000

-

Aktiekapitalet består av 40 000 A-aktier och 60 000 B-aktier.
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen kommer att föreslå stämman att besluta om:
Förslag till vinstdisposition, i kronor.
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets vinst

31 864 830
1 140 431

Summa

33 005 261

Till aktieägarna utdelas 100 kronor per aktie, total

10 000 000

I ny räkning överförs

23 005 261

Summa

33 005 261

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 86,5 procent och koncernens
soliditet till 49,8 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt
bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas
på en likaledes betryggande nivå.
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 därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL
17 kap 3 § 2–3 st (försiktighetsregeln).
Utdelningen kommer att regleras den 7 december 2017.
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Förvaltningsberättelse

FEM ÅR I SAMMANDRAG INKLUSIVE DEFINITIONER

Mkr

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Omsättning, resultat och lönsamhet
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal, %
Resultat efter finansiella poster
Vinstmarginal, %
Resultat efter skatt

767,2
46,6
6,1
46,2
6,0
35,8

654,4
35,4
5,4
35,0
5,4
27,3

514,9
21,3
4,1
21,2
4,1
16,4

438,5
23,0
5,2
22,9
5,2
17,6

438,1
5,1
1,2
4,8
1,1
4,6

Finansiell ställning
Balansomslutning
Sysselsatt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital, %
Eget kapital
Avkastning på eget kapital, %
Riskbärande kapital
Andel riskbärande kapital, %
Soliditet, %

236,1
122,7
35,5
122,7
31,1
131,0
55,5
52,0

262,3
140,2
31,2
106,9
28,1
112,9
43,1
40,8

182,1
87,6
26,2
87,6
19,6
91,5
50,3
48,1

163,6
79,2
30,8
79,2
24,3
82,4
50,4
48,4

137,9
73,8
7,2
65,6
7,1
67,8
49,2
47,6

47 375
32 597
-3 972
-20 000
8 625

34 586
2 280
-4 681
-8 000
-10 401

21 059
16 217
-5 140
-8 000
3 077

25 826
19 274
-3 239
-9 000
7 035

4 973
4 018
-3 577
-4 000
-3 559

236
241
5,5

251
248
5,5

217
201
-

213
-

218
-

Kassaflöde
Kassaflöde före förändring i rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Medarbetare
Antal anställda vid årets slut*
Medelantal anställda**
Sjukfrånvaro, %**

* Reviderad definition från och med räkenskapsåret 2014/2015.
** Tillförlitligt beräkningsunderlag saknas för tidigare räkenskapsår.

Definitioner
Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till försäljning (nettoomsättning).

Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto i förhållande till försäljning (nettoomsättning).

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder.

Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto med tillägg för kostnadsräntor i förhållande till
genomsnittligt sysselsatt kapital, uttryckt som balansomslutningen minus
icke räntebärande skulder.
Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Riskbärande kapital

Eget kapital med tillägg/avdrag för uppskjutna skatteskulder/fordringar.

Andel riskbärande kapital

Riskbärande kapital i förhållande till balansomslutning.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Antalet anställda vid året slut

Antal tillsvidare- och visstidsanställda per bokslutsdatum.

Medelantal anställda

Medelantalet tillsvidare- och visstidsanställda per 28 februari och 31 augusti
för respektive räkenskapsår.
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KONCERNRESULTATRÄKNING

2016-09-01
-2017-08-31

2015-09-01
-2016-08-31

3, 4, 6
3
3

767 186
-16 021
4 588
755 753

654 402
39 421
9 121
702 944

3
5, 6
7
11, 12, 13

-458 836
-107 526
-138 793
-3 970
-709 125

-437 183
-88 143
-138 552
-3 688
-667 566

46 628

35 378

81
-545
-464

191
-535
-344

46 164

35 034

-10 407
35 757

-7 732
27 302

35 757

27 302

Not
Rörelseintäkter
Nettoomsättning

Förändring av varulager
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

8
9

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till
Moderföretagets ägare

10
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KONCERNBALANSRÄKNING

Not

2017-08-31

2016-08-31

11
12
13

638
5 448
8 844
14 930

747
6 221
7 958
14 926

14
15

0
550
550

0
0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

15 480

14 926

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Lager av värdepapper

41 237
49 366
21 926
112 529

38 496
60 236
29 817
2
128 551

94 916
349
4 141
99 406

115 419
248
1 474
1 649
118 790

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8 646
220 581

21
247 362

SUMMA TILLGÅNGAR

236 061

262 288

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Markanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

16
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Not

2017-08-31

2016-08-31

17

10 000
112 676
122 676

10 000
96 919
106 919

122 676

106 919

8 280
8 486
16 766

6 018
5 979
11 997

61 029
7 400
6 520
21 670
96 619

75 263
33 300
11 412
23 397
143 372

236 061

262 288

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Summa eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Uppskjutna skatter
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18
19

20

21

28
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

2016-09-01
-2017-08-31

2015-09-01
-2016-08-31

46 628
6 215
61
-492
-5 037
47 375

35 378
4 903
191
-535
-5 351
34 586

16 021
18 867
-49 666
-14 778

-39 421
-50 480
57 595
-32 306

32 597

2 280

-5 369
1 657

-4 750
69

Depositioner
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-260
-3 972

-4 681

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-20 000
-20 000

-8 000
-8 000

8 625
21
8 646

-10 401
10 422
21

49 950
58 596

6 700
6 721

Not

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

23

RÖRELSEKAPITAL
Minskning/ökning av varulager
Minskning/ökning av rörelsefordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Outnyttjad checkräkningskredit
Summa disponibla likvida medel

12, 13

24
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Not
Rörelseintäkter
Nettoomsättning
Förändring av varulager
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

3, 4, 6
3

5, 6
7
12, 13

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

25
8
9

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat
Årets resultat

26
10

2016-09-01
-2017-08-31

2015-09-01
-2016-08-31

7 951
-2
1 709
9 658

10 870
-

-941
-3 063
-3 830
-7 834

-4 710
-3 299
-3 579
-11 588

1 824

1 078

746
-489
257

20 000
603
-387
20 216

2 081

21 294

-614
-327
1 140

-650
-114
20 530

1 796
12 666

30
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Not

2017-08-31

2016-08-31

12
13

5 448
7 494
12 942

6 221
7 958
14 179

27

8 989
8 989

8 989
8 989

21 931

23 168

0

2
2

213
22 305
248
167
22 933

241
85 641
307
36
86 225

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8 569
31 502

86 227

SUMMA TILLGÅNGAR

53 433

109 395

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Lager av värdepapper
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3, 28

16
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Not

2017-08-31

2016-08-31

17

10 000
1 000
11 000

10 000
1 000
11 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets vinst
Summa fritt eget kapital

31 865
1 140
33 005

31 335
20 530
51 865

SUMMA EGET KAPITAL

44 005

62 865

4 568

3 955

2 968
200
442
1 250
4 860

244
33 300
3 369
4 409
1 253
42 575

53 433

109 395

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

OBESKATTADE RESERVER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29

20
3, 28

21

32
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Not

2016-09-01
-2017-08-31

2015-09-01
-2016-08-31

1 824
3 568
726
-437
-180
5 501

1 078
3 619
603
20 000
-388
-552
24 360

2
28
62 977
-244
-37 364
25 399

-142
-50 941
199
31 434
-19 450

30 900

4 910

-3 988
1 657
-2 331

-4 750
69
-4 681

-20 000
-20 000

-8 000
-8 000

8 569
8 569

-7 771
7 771
0

49 950
58 519

6 700
6 700

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erhållna utdelningar
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

23

RÖRELSEKAPITAL
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

12, 13

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utbetald utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Outnyttjad checkräkningskredit
Summa disponibla likvida medel

24
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NOTER MED REDOVISNINGS- OCH VÄDERINGSPRINCIPER

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
JOAB-Gruppen ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Koncernredovisning
Bolaget upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns i not. 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.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande
inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid
förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. Goodwill
utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och
anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Transaktioner i utländsk
valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
I de fall valutasäkringsåtgärd genomförs, exempelvis terminssäkring, används terminskurs.
Intäkter
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter
värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är 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.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som
är hänförlig till obeskattade reserver.
Produktutvecklingsarbeten och marknadsutvecklingsarbeten
Utgifter för produkt- och marknadsutvecklingsarbeten kostnadsförs löpande.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, anses restvärdet uppgå till noll kronor. Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Markanläggningar
Investering i annans byggnad
Byggnadsinventarier, traverser
Bilar
Truckar
Kontorsinventarier
Datorutrustning

20 år
20 år
10 år
5-7 år
5-7 år
5-10 år
3-5 år
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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 nedskrivningsbehov 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
Samtliga leasingavtal där koncernen är leasetagare redovisas som operationell leasing, oavsett om avtalen är
finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingperioden.
Derivatinstrument som ingår i säkringsredovisning
Koncernen har fastställd instruktion för hantering av utländsk valuta och finansiella tjänster. Valutaterminer och
valutaoptioner utnyttjas för att hantera valutarisker som uppstår vid inköp och försäljning. För dessa transaktioner
tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan
säkringsinstrumentet och den säkrade posten. Fortlöpande sker bedömning av de samlade säkringsinstrumenten
och på respektive instruments förfallodag görs utvärdering.

Finansiella instrument
Bolaget tillämpar K3s kapitel 11, värdering till anskaffningsvärde.
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar,
leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut
eller överförts och bolaget 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
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.
Säkringar av finansiella fordringar och skulder i utländsk valuta
JOAB-Gruppen AB samordnar och hanterar koncernens exponering i utländsk valuta.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då
legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av
tillgången och reglering av skulden avses ske.
Varulager
Varulagret värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97 procent av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet.
Anskaffningsvärden för egentillverkade hel- och halvfabrikat har beräknats till varornas tillverkningskostnader
inklusive skälig andel av indirekta tillverkningskostnader.
Förändring av lagerreserven redovisas i resultaträkningen som bokslutsdisposition och i balansräkningen som
obeskattad reserv.

Finansiella rapporter

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av inträffade händelser och det är
mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet än att så inte sker, och beloppet har kunnat
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar för framtida krav baseras på historisk information samt aktuella trender
som kan tyda på att framtida krav kan komma att avvika från de historiska.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald
sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättningar efter avslutad anställning: I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda
pensionsplaner. För avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till annat företag och för
förmånsbestämda planer betalas dessa till Collectum. Bolaget har inte någon legal eller informell förpliktelse att
betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Bolagets resultat belastas för
kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts.
Ersättningar vid uppsägning: Ersättningar vid uppsägning utgår då bolaget beslutar att avsluta en anställning före
den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig
avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger bolaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas
en skuld och en kostnad när bolaget 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.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod.
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.
Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag
redovisas som bokslutsdispositioner.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
Varulager
Lager av värdepapper värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen.
Soliditet
Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt i förhållande till balansomslutningen.
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NOT 2

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Företagsledningen i bolaget gör antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de
finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar och uppskattningar vilket sällan
motsvarar det verkliga resultatet.
Avsättningar för serviceavtal
Bolaget gör löpande uppskattningar och bedömningar om utfallet i bolagets serviceavtal med fast intäkt och
reservering görs för eventuella befarade förluster. De uppskattningar och bedömningar som gjorts i detta bokslut
avseende detta bedöms inte vara en betydande risk för väsentlig justering av de redovisade värdena under
kommande räkenskapsår.

Avsättning för garantier
Bolaget gör avsättningar för förväntade garantianspråk. Dessa avsättningar baseras på tidigare erfarenheter av
garantiåtaganden. Att fastställa storleken på dessa avsättningar är en väsentlig och svår bedömningsfråga. De
uppskattningar och bedömningar som gjorts i detta bokslut avseende detta bedöms inte vara en betydande risk för
väsentlig justering av de redovisade värdena under kommande räkenskapsår.

Avsättningar för tvister
Företagsledningen gör bedömning avseende risker för tvister där anspråk har rests eller kan förvänta komma resas.
I de fall en risk för ersättning med väsentlig resultatpåverkan anses föreligga reserveras den beräknade kostnaden
då en beräkning av ersättningen kan göras. Företagsledningens bedömning i bokslutet är att det inte föreligger tvist
där väsentlig ersättning kommer falla ut.
Förändring av verksamheten
Tillverkningen av sopbilsaggregat har under året och kommer successivt förläggas till en externt ägd fabrik i Polen.
När förändringen har genomförts fullt ut, är bedömningen att JOAB Recycling ABs resultat kommer att utvecklas
positivt.

NOT 3

OMKLASSIFICERINGAR

I moderbolaget och i koncernen har det gjorts ett antal omklassificeringar för räkenskapsåret 2015/2016 för att ge
en mer rättvisande bild av verksamheten. Konsekvenserna av dessa omklassificeringar redovisas nedan.

Nettoomsättning / Övriga rörelseintäkter
Koncernen har från ”Nettoomsättning” omklassificerat erhållna bidrag, försäkringsersättningar och
valutakursdifferenser på 2 922 till att redovisas under ”Övriga rörelseintäkter”. Detta har medfört att
nettoomsättningen i koncernresultaträkningen har minskat med 2 922.
I moderbolaget har valutakursdifferenser på 1 796 omklassificerats från ”Nettoomsättning” till ”Övriga
rörelseintäkter”.
Förändring av varulager
Tidigare år har ”Förändring av varulager” i koncernresultaträkningen rubricerats som ”Förändring av varulager av
produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror”. Förändring av varulager i koncernbalansräkningen redovisas
nu även som ”Förändring av varulager” i koncernresultaträkningen. Omklassificeringen har medfört att ”Förändring
av varulager” har ökat medan ”Råvaror och förnödenheter” har minskat med 7 209.
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Serviceavtal med fast intäkt
Koncernen har föregående år redovisat förlustkontrakt som del av ”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter”.
I koncernbalansräkningen har dessa omklassificerats till att redovisas under "Övriga avsättningar". Det
omklassificerade beloppet uppgår till 595.
Varulager
Koncernen har gjort en klassificering (råvaror, produkter i arbete, färdiga varor och handelsvaror) av lager för att
spegla lagrets rätta innebörd. Detta har medfört till att föregående redovisade varulager i koncernbalansräkningen
har korrigerats utifrån denna klassificering. Förändring redovisas nedan.
Råvaror och förnödenheter har minskat med 15 228.
Produkter i arbete har minskat med 5 315.
Färdiga varor och handelsvaror har ökat med 20 543.
Transaktioner med närstående
Moderbolaget har nettoredovisat koncernfordringar och koncernskulder oavsett vilket företag fordran/skulden var
gentemot. Moderbolaget har valt att redovisa fordran/skuld utifrån dess faktiska förhållandet.

NOT 4

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING PÅ GEOGRAFISKA MARKNADER

Koncernen

Moderbolaget

2016-09-01

2015-09-01

2016-09-01

2015-09-01

2017-08-31

2016-08-31

2017-08-31

2016-08-31

755 234

642 218

7 951

10 870

10 567

9 405

-

-

1 385

2 779

-

-

767 186

654 402

7 951

10 870

Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader
enligt följande:
Norden
Europa exklusive Norden
Övriga marknader
Summa

NOT 5

ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Koncernen

Moderbolaget

2016-09-01

2015-09-01

2016-09-01

2015-09-01

2017-08-31

2016-08-31

2017-08-31

2016-08-31

635

635

250

175

PwC
Revisionsuppdraget
Skatterådgivning

83

-

59

-

Övriga tjänster

105

-

42

-

Summa

823

635

351

175
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NOT 6

OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

Leasingintäkter
Under perioden erhållna variabla leasingavgifter
Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Totalt

Koncernen
2016-09-01 2015-09-01

Moderbolaget
2016-09-01 2015-09-01

-2017-08-31
682

-2016-08-31
-

-2017-08-31
3 901

-2016-08-31
4 355

682
2 046
2 728

0

3 123
7 891
1 473
12 487

3 328
8 658
1 503
13 489

Koncernens och moderbolagets leasingintäkter utgörs i allt väsentlighet av uthyrning av maskiner och inventarier.

Leasingkostnader
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

Koncernen
2016-09-01 2015-09-01

Moderbolaget
2016-09-01 2015-09-01

-2017-08-31
9 609

-2016-08-31
13 881

-2017-08-31
-

-2016-08-31
-

13 876
45 732
59 608

8 786
1 554
10 340

0

0

I koncernens redovisning utgörs den operationella leasingen i allt väsentligt av hyrda lokaler och billeasing. Bolaget
har tecknat nya billeasingavtal under året med löptid på tre år. Bolaget har även tecknat nya hyresavtal med det
närstående bolaget Tuvebacken Förvaltnings AB. Hyresavtalen löper med en hyresperiod på mellan fem eller sju
år. Avtalen kan förlängas med tre år i taget efter initiala hyresperiodens slut.
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LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Koncernen
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

Löner, ersättningar, sociala avgifter och
pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader för styrelsen och verkställande
direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt

Moderbolaget

2016-09-01

2015-09-01

2016-09-01

2015-09-01

-2017-08-31
22
219
241

-2016-08-31
22
226
248

-2017-08-31
1
1
2

-2016-08-31
1
1
2

Koncernen
2016-09-01 2015-09-01

Moderbolaget
2016-09-01 2015-09-01

-2017-08-31

-2016-08-31

-2017-08-31

-2016-08-31

1 858

1 824

1 858

1 824

93 152
95 010
32 778

91 219
93 043
33 813

1 858
699

1 824
721

480

524

480

524

6 900
135 168

7 690
135 070

3 037

3 069

2
2
4

2
2
4

2
2
4

2
2
4

7
7

1
7
8

1
1
2

1
1
2

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare
Kvinnor
Män
Totalt
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NOT 8

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter
Ränteintäkter från koncernföretag
Summa

NOT 9

Koncernen
2016-09-01 2015-09-01
-2017-08-31 -2016-08-31
81
191
81
191

Moderbolaget
2016-09-01 2015-09-01
-2017-08-31 -2016-08-31
55
1
691
602
746
603

RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader
Räntekostnader till koncernföretag
Summa

NOT 10

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktig intäkt
Värde av förlustavdrag
Redovisad skattekostnad

Koncernen
2016-09-01 2015-09-01
-2017-08-31 -2016-08-31
545
535
545
535

Moderbolaget
2016-09-01 2015-09-01
-2017-08-31 -2016-08-31
489
387
489
387

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncernen
2016-09-01 2015-09-01
-2017-08-31 -2016-08-31
-8 145
-5 621
-2 262
-2 111
-10 407
-7 732

Moderbolaget
2016-09-01 2015-09-01
-2017-08-31 -2016-08-31
-327
-114
-327
-114

46 164

35 034

1 467

20 644

-10 156
-252
1
-10 407

-7 708
-76
52
-7 732

-323
-4
-327

-4 542
-3
4 400
31
-114
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NOT 11 MARKANLÄGGNINGAR

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

NOT 12

Koncernen
2017-08-31 2016-08-31
2 179
2 179
2 179
2 179
-1 432
-109
-1 541

-1 323
-109
-1 432

638

747

MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

NOT 13

Moderbolaget

2017-08-31
16 373
463
-2 388
14 448

2016-08-31
12 898
3 475
16 373

2017-08-31
12 882
463
-2 244
11 101

2016-08-31
9 407
3 475
12 882

-10 152
2 388
-1 236
-9 000

-9 160
-992
-10 152

-6 661
2 244
-1 236
-5 653

-5 669
-992
-6 661

5 448

6 221

5 448

6 221

2017-08-31
30 315
4 906
-5 276
29 945
,
-22 357
3 881
-2 625
-21 101

2016-08-31
30 144
1 275
-1 104
30 315

2017-08-31
28 042
3 525
-5 252
26 315

2016-08-31
27 871
1 275
-1 104
28 042

-20 765
995
-2 587
-22 357

-20 084
3 857
-2 594
-18 821

-18 492
995
-2 587
-20 084

8 844

7 958

7 494

7 958

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Moderbolaget
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NOT 14

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående uppskrivningar/nedskrivningar
Utgående ackumulerade uppskrivningar / nedskrivningar
Utgående redovisat värde, totalt

2017-08-31
3
3

2016-08-31
3
3

-3
-3

-3
-3

0

0

Innehavet avser aktie nr 176-185 i Industrins OstkustCentrum AB, org. nr 556562-5018.

NOT 15

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
Koncernen

Deposition
Första förhöjd leasingavgift
Summa

NOT 16

550

2016-08-31
-

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna ränteintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

NOT 17

2017-08-31
260
290

Koncernen
2017-08-31 2016-08-31
1 005
719
1 263
930
20
1 853
4 141
1 649

Moderbolaget
2017-08-31 2016-08-31
147
36
20
167
36

AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet består av 100 000 aktier med kvotvärde 100 kronor.
Aktiekapitalet är fördelat på 40 000 A-aktier och 60 000 B-aktier, båda med kvotvärde 100 kronor.
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UPPSKJUTNA SKATTER

Koncernen
2017-08-31

2016-08-31

uppskjuten skatt på obeskattade reserver

8 280

Summa

8 280

6 018
6 018

Produktgarantier
5 384
2 102
7 486

Övriga
avsättningar
595
405
1 000

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har
redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan den
inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av:

NOT 19

ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR

Koncernen
Avsättningar vid periodens ingång
Årets avsättningar
Avsättningar vid periodens utgång

Totalt
5 979
2 507
8 486

Garantiåtaganden
JOAB ger normalt 12 månaders garanti på produkter och åtar sig att reparera eller ersätta delar som inte presterar
tillräckligt. En avsättning har redovisats på balansdagen för förväntade garantianspråk, baserat på tidigare
erfarenheter av nivån för reparationer och ersättningsdelar.

NOT 20

CHECKRÄKNINGSKREDIT

Nyttjad checkräkningskredit

Koncernen
2017-08-31 2016-08-31
0
33 300

Moderbolaget
2017-08-31 2016-08-31
0
33 300

Outnyttjad checkräkningskredit

49 950

6 700

49 950

6 700

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

49 950

40 000

49 950

40 000
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NOT 21

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Koncernen
2017-08-31 2016-08-31
53
13 804
12 544
4 758
4 776
3 055
6 077
21 670
23 397

Moderbolaget
2017-08-31 2016-08-31
53
714
622
218
238
265
393
1 250
1 253

NOT 22 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen
2017-08-31 2016-08-31
För egna skulder
Avseende Skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar
Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Summa eventualförpliktelser

NOT 23

51 200
51 200

40 700
40 700

6 000
6 000

6 000
6 000

-

-

-

-

2016-09-01
2017-08-31
3 830
-262
3 568

2015-09-01
2016-08-31
3 579
40
3 619

JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDE

Avskrivningar
Realisationsresultat
Avsättningar för förlustkontrakt
Avsättningar för garantiåtagande
Summa justeringar

NOT 24

Moderbolaget
2017-08-31 2016-08-31

2016-09-01
2017-08-31
3 970
-262
405
2 102
6 215

2015-09-01
2016-08-31
3 688
40
595
580
4 903

LIKVIDA MEDEL
Koncernen

Banktillgodohavanden
Likvida medel i kassaflödesanalysen

2017-08-31
8 646
8 646

2016-08-31
21
21

Moderbolaget
2017-08-31
8 569
8 569

2016-08-31
0
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RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Moderbolaget
2016-09-01 2015-09-01
2017-08-31
0

Anteciperade utdelningar
Summa

NOT 26

2016-08-31
20 000
20 000

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Moderbolaget
2016-09-01 2015-09-01
2017-08-31
-124
-490
-614

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Avsättning till periodiseringsfond
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Summa

NOT 27

2016-08-31
-650
5 500
-5 500
-650

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Koncernen

Org nr

Säte

JOAB Försäljnings AB

556315-6008

Göteborg

JOAB Recycling AB

556656-4927

Göteborg

JOAB Service AB

556422-4375

Göteborg

HMF Sverige AB

556628-4799

Stockholm

Kapitalandel
%
100

Rösträttsandel %
100

Antal aktier

Bokfört värde
2017-08-31

Bokfört värde
2016-08-31

20 000

5 487

5 487

JOAB Recycling AB

100

100

11 000

2 100

2 100

JOAB Service AB

100

100

6 000

35

35

HMF Sverige AB

100

100

10 000

1 367

1 367

8 989

8 989

Moderbolaget
JOAB Försäljnings AB

Summa

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden

2017-08-31 2016-08-31
16 221
16 221

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

16 221

16 221

Ingående nedskrivningar

-7 232

-7 232

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-7 232

-7 232

8 989

8 989

Utgående redovisat värde
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NOT 28

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Moderbolaget
2017-08-31

2016-08-31

22 305

53 499

-

32 142

22 305

85 641

Rörelsefordringar på närstående:
JOAB Försäljnings AB
JOAB Recycling AB
Summa
Rörelseskulder till närstående:
JOAB Recycling AB

728

-

JOAB Service AB

1 135

2 254

HMF Sverige AB

1 105

1 115

Summa

2 968

3 369

7 269

10 870

-

4 244

Inköp och försäljning mellan koncernföretag under räkenskapsåret
Försäljning till koncernföretag
Inköp från koncernföretag

Vid försäljning och inköp av tjänster, materiella anläggningstillgångar exklusive bilar mellan koncernföretag
tillämpas den kostnad bolagen haft faktureras motparten. Vid uthyrning av bilar tillämpas samma principer för
prissättning som vid transaktioner med externa partner.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE BOLAGET TUVEBACKEN FÖRVALTNINGS AB

Bolagens lokaler är indirekt ägda av moderbolagets aktieägare. Hyran utgår på marknadsmässiga villkor och
uppgick under året till 11 615 (12 676).
Rörelsefordringar/-skulder uppgår på balansdagen till 0 (-331).
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OBESKATTADE RESERVER

Moderbolaget
2017-08-31 2016-08-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan
Periodiseringsfonder
Summa

NOT 30

4 078

3 955

490

-

4 568

3 955

VERKLIGT VÄRDE PÅ DERIVATINSTRUMENT SOM ANVÄNDS FÖR
SÄKRINGSÄNDAMÅL

Koncernen
2017-08-31 2016-08-31

Moderbolaget
2017-08-31 2016-08-31

Marknadsvärden på derivatintrument, om dessa skulle
stängts på balansdagen, uppgick till:
Kontrakt med positiva verkliga värden:
Valutaoptionskontrakt

-

-

-

-

-59

-183

-

-

Kontrakt med negativa verkliga värden:
Valutaoptionskontrakt

NOT 31

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Inga händelser som anses väsentliga har inträffat under perioden 1 september till 30 november 2017.

48

Finansiella rapporter

NOT 32

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTATET

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i kronor:

Balanserade vinstmedel
Årets vinst
kronor

31 864 830
1 140 431
33 005 261

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas 100,00 kronor per aktie

10 000 000

i ny räkning överförs

23 005 261

kronor

33 005 261

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 7 december 2017 för
fastställelse.
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Övrigt

ÖVRIGT

ST YRELSE OCH REVISOR

Bertil Larsson, ordförande. Invald ledamot och ordförande sedan 2012, född 1947.
Marianne Brismar, ledamot. Invald ledamot sedan 2016, född 1961.
Annika Olsson Mattus, ledamot. Invald ledamot sedan 2000, född 1961
Peter Olsson, ledamot. Invald ledamot sedan 2000, född 1966.

Jan Olsson, företagets grundare och hedersordförande sedan 2016.

Bengt Kron, auktoriserad revisor, PwC. Är av årsstämman utsedd revisor i koncernens samtliga bolag.
Bengt Kron har haft denna roll sedan år 2000.

FÖRETAGSLEDNING

Peter Olsson, VD och koncernchef sedan 2012. Anställd 1986, född 1966.
Fredrik Ärlebo, Försäljnings- och marknadsdirektör sedan 2013. Anställd 2006, född 1978.
Håkan Stanryd, Produktionschef sedan 2017. Anställd 2015, född 1968.
Daniel Boström, Teknisk chef. Anställd 2015, född 1977.
Tommy Larsson, Servicemarknadschef. Anställd 2016, född 1956.
John Frii, Strategi-, kvalité- och miljöchef sedan 2016. Anställd 2012, född 1982.
Magnus Berg, CFO. Anställd 2016, född 1960.

Övrigt

KONTAKTUPPGIFTER

JOAB-Gruppen AB, org. nr 556597–4853
Info@joab.se www.joab.se
Växel: +46 31 705 06 00
Göteborg:
Östergärde industriväg 50

Bönekullevägen 7 (Stora Holm)

417 29 Göteborg

417 46 Göteborg

Lessebo:

Mellerud:

Lebovägen 2

Hjalmars väg 2

360 50 Lessebo

464 50 Dals Rostock

Mönsterås:

Täby:

Norbavägen

Mallslingan 17

384 30 Blomstermåla

187 66 Täby
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