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BDX VÄRLD

Hållbart är vår devis, då vi är proffs
på transporter och materialhantering
tar vi hand om ditt avfall med minsta
möjliga miljöpåverkan och kostnad.

2013 plogades väg
motsvarande drygt
6 varv runt ekvatorn.

Vi byggde flest mötesstationer i Norrbotten 2013,
innehållande MBEST (mark, ban, el, signal, tele).

Året runt, alla dagar och dygnets alla timmar finns
vi på plats hos våra kunder för Industriservice,
Logistiktjänster och Produktion. Vi producerade
mer än 620 000 000 briketter.

Till vindkraften tillverkades
mer betong än vad som gick
åt att bygga Friends Arena.

För vindkraften
skapades ytor
motsvarande 50
fotbollsplaner.

Ballastprodukter motsvarande
3 Globen transporterades ut
från våra täkter 2013.

Vi erbjuder flygfrakt
över hela världen.

Vi utför egna entreprenader
eller levererar tjänster och
resurser till de som vill
bygga själva.

Vi driftar gruvorna dygnet
runt, året runt. Vi flyttade berg
motsvarande 15 Globen.
Vi transporterar
över 2,5 miljoner m�
skogsråvara varje år.
2013 lade vi asfalt
motsvarande
3 flygplatser.

BDX gör skillnad. Våra kunder köper projekteringar, maskiner, transporter, material
och snöröjning. Själva tycker vi att vi säljer funktionella lösningar. Vi underhåller
vägar och vi bygger broar och järnvägar så att människor på ett säkert sätt kan åka
till jobbet, till dagis eller hem till familjen. Vi säljer logistiklösningar både ovan och

Vi byggde en damm för att möjliggöra
fortsatt gruvbrytning. 13 000 fiskar
flyttades. De vägde totalt 2,5 ton.
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Vi byggde vatten- och
avloppsreningar för motsvarande 20 villakvarter.

Vi levererar styckegods i vårt transportnätverk, t ex reservdelar från
Luleå till Pajala över dagen, eller från
Örebro till Boden över natten.

under jord, vi fyller butiker och industrier med varor och produkter utan att någon
märker det och vi förverkligar människors drömmar när vi bygger infrastruktur för
enstaka hus och lägenheter eller för hela bostadsområden.
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PRODUKTER OCH TJÄNSTER

INDUSTRITJÄNSTER
BDX jobbar med utveckling och förädling av rest- och biprodukter från skogsindustri,
processindustri samt gruv- och stålindustri. Vi utreder och föreslår alltid våra kunder
den kostnadseffektivaste lösningen av logistikflöden, processer och produktion.
Ett exempel på det vi kallar funktionsentreprenad är att vi hämtar restprodukter från

MASKIN OCH TRANSPORT

kunds produktionsenheter som vi upparbetar. Den färdiga produkten återförs som ny
råvara till kundens produktion eller försäljs.

Basen i BDX verksamhet är maskiner. Maskiner som schaktar, planar,
lastar, lossar, transporterar, plogar och lyfter. Oavsett om det rör sig om kortare
eller längre uppdrag har vi maskiner och transportfordon anpassade för att
lösa uppdraget. Men det är människorna i maskinerna som gör skillnaden.

LOGISTIKTJÄNSTER
BDX transporterar och fraktar varor och produkter från en plats till en annan på rätt sätt,
vid rätt tid med för ändamålet anpassade fordon och maskiner. Våra kunder köper logistiklösningar, vi transporterar från en plats till en annan och vi säljer tillgång till varor och
produkter. Vi har resurserna och kunnandet för både de små och stora, varma och kalla, enkla

DRIFT OCH UNDERHÅLL

och avancerade transporterna. Vi strävar även efter att hitta synergier mellan uppdragen.

BDX tillhandahåller tjänster inom drift och underhåll. Vi kan på
entreprenad sköta fastigheter och grönytor. Vi utför även trafikmätningar,
halkbekämpning, snöröjning, sopning samt järnvägs- och vägunderhåll.

MILJÖ OCH ÅTERVINNING
BDX arbetar med en mängd miljörelaterade uppdrag; avfallshantering, rivning,
säkerhetsrådgivning, mark- & industrisanering, alla typer av spol- & sugbilstjänster
och miljökonsulttjänster. Vi har fasta återvinningsanläggningar men även mobila

ENTREPRENADTJÄNSTER

anläggningar för rening av förorenat vatten och stoftavskiljning.

BDX arbetar med större och mindre anläggningsprojekt inom
exempelvis infrastruktur (väg och järnväg), byggprojekt, kommunala projekt,
gruvindustrin och vindkraftsprojekt. Vi jobbar med underentreprenader,
generalentreprenader, totalentreprenad och i projekteringsuppdrag.

MINING
BDX Mining lastar, lossar och transporterar material och produkter både ovan
och under jord där våra kunder utvinner malm. Maskinparken och organisationen är anpassad
för att svara upp mot de krav som gruvindustrin ställer på säkra och högkvalitativa arbeten.
Vi har resurserna och kunnandet att erbjuda helhetslösningar för både det lilla uppdraget

MATERIAL

som det stora komplexa uppdraget att driva produktion på flera miljoner ton per år.

BDX säljer sten, sand, hyttsten och grus till entreprenadarbeten
och till privatpersoner. Vi erbjuder ett brett sortiment av material i hög kvalitet med
eller utan transport, lossning och övrigt arbete. Vi har tillgång till egna täkter med stor
geografisk spridning, vilket gör att vi kan vara flexibla och erbjuda god service.

RAIL
BDX Rail är en komplett och erfaren aktör som jobbar med total- och
utförandeentreprenader. Vi har alla specialistkompetenser när det handlar om
järnväg (Ban, El, Signal och Tele), vi utför även markarbeten i olika projekt
inom våra geografiska marknadsområden.
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VD-ORD

UNDER 2013 HAR
BDX LADDAT FÖR ATT
KUNNA TA NÄSTA STEG
Under 2013 har vi fortsatt att utvecklas i den takt vi planerat, genom både förvärv
av strategiskt viktiga verksamheter och anställning av fler kompetenta människor.
Allt i enlighet med våra strategiska planer. Framför allt har vi under året laddat
koncernen med allt vad vi behöver för att bli det stora företag som kan ta sig an allt
större och fler intressanta uppdrag. Avgående VD och koncernchef Tomas Bergdahl
lämnar nu över till Ulrika Molander, som ska ta bolaget vidare till nästa nivå.
8

Under de första månaderna av 2013 avslutade vi flera stora
uppdrag, men till skillnad mot tidigare år kom det inte ut nya
uppdrag att räkna på i lika stor omfattning. Hela marknaden
stod väldigt stilla under våren. Det var först under senare delen
av sommaren som uppdragen började komma in och vi fick
chans att komma ikapp och ta vår del av kakan. Positivt är att vi
inte tappade marknadsandelar, det var snarare hela marknaden
som minskade i volym.
Framför allt har året präglats av att vi, trots ett sämre resultat
än 2012, målmedvetet har följt vår väg framåt. Vi har anställt
duktiga människor och vi har gjort förvärv som tillsammans
gjort att vi nu är en än mer komplett koncern. Vår affärsstrategi
ligger fast och vi känner oss trygga i det vi gör.
Vi växer även geografiskt och har nu på allvar etablerat oss i
Västerbotten. En process som pågått under hela året och som vi
redan börjat skörda frukten av. Succesivt har vår närvaro börjat
generera flera nya uppdrag. Här är det viktigt att vi hittar rätt
människor, vilket vi också känner att vi gjort inledningsvis.
I Umeå har vi köpt upp resterande 50 % av Liafrakt och äger
därmed 100 % av företaget som direkt går in under division
Logistik, vilket gör att vi nu fullt ut kan integrera den verksamheten. I slutet av året beslutade vi oss även för att köpa upp verksamheten av Södelinds Åkeri (inkråmsaffär). Den ingår i BDX
Miljö AB. Tillträde till verksamheten skedde 1 februari 2014.
Ett företag som ytterligare på ett bra sätt kompletterar våra
befintliga verksamheter är Bygg och Mark AB i Haparanda
som vi förvärvade i juli. Ett företag som även fortsättningsvis
kommer att verka i Östra Norrbotten och som går under Kalix
marknadsområde. Positivt är också att tjänsteområdet Rail har
vuxit kraftigt när det gäller både omsättning och kompetens. Det
har gjort att vi har börjat ta marknadsandelar inom en för oss
ny nisch. Även här betyder det mycket att vi fått in ny erfarenhet
och kompetens.
Och det är just mixen av människor som sporrar och inspirerar varandra som är styrkan i koncernen. På BDX finns nu de
mest drivna leverantörerna, de bästa medarbetarna och de mest
erfarna förarna. Vi blir också en allt mer intressant arbetsgivare
för studenter som utbildar sig inom entreprenad och transport
och för akademiker inom bygg och anläggning.
Vi har inte bara blivit större, vi har även blivit äldre, mer erfarna och mer etablerade. Att vi har funnits i tio år firade medarbetare och leverantörer tillsammans på Piteå havsbad. En
milstolpe och ett avstamp mot en framtid som ser ljus ut.
Ett stort tack till alla spännande, inspirerande och duktiga
människor jag har haft förmånen att jobba med under mina
7,5 år inom BDX.
Tomas Bergdahl, avgående VD och koncernchef
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" VI SKA VARA
EFFEKTIVA OCH HA
ROLIGT. ALLA SKA
KÄNNA ATT DE GÖR
ETT BRA JOBB"

Det är nu det börjar, känner jag. Under
2013 firade BDX 10 år och har gått från litet
till stort. En spännande koncern som har
ambitionen att växa och bredda sitt utbud
samtidigt som det finns finansiella resurser
och goda förutsättningar på marknaden.

NYA UTMANINGAR
Från och med nu handlar det om att vi
måste anpassa oss till att vi är så stora som
vi är. Det kommer att krävas mer och det
kommer att ställas allt högre krav på oss.
Samtidigt ska vi göra allt för att behålla
våra värderingar och själen som finns i
koncernen. Min målsättning är att det ska
vara minst lika kul och utvecklande de
kommande tio åren som de första tio.
Vi ska också fortsätta att vara öppna och
lyhörda för det som händer i vår omvärld
och för de nya affärsmöjligheter som dyker
upp. Tack vare våra många olika verksamheter, resurser och kompetenser kan vi nu
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bygga ihop och kombinera våra olika delar
till både mindre enskilda tjänster och stora
mer sammansatta produkter. Det är vår
förmåga att kombinera dessa resurser och
tjänster som avgör hur vi kan utveckla nya
produkter och tjänster. Vi måste dessutom
vara tydliga och kunna beskriva det vi gör
så att marknaden förstår och kan köpa vårt
unika erbjudande.

EN RÖD TRÅD
Som jag ser det lever vi i symbios med våra
leverantörer. Det är tillsammans med dem
vi vinner och förlorar kontrakt och det är
tillsammans som vi bygger bilden och ryktet av vårt gemensamma varumärke BDX.
Just därför vill jag hellre använda uttrycket
medleverantörer om våra leverantörer.
Min erfarenhet och bakgrund från större
industriföretag gör att jag är van att jobba
med många olika verksamheter. Och det
jag gillar med BDX är just det, att det finns

en bredd men ändå en röd tråd. Jag känner
också att det finns ett stort entreprenöriellt
engagemang och lokal förankring på alla
orter som vi inte får tappa, men vi måste
kunna kombinera det med den stora koncernens strukturkapital. Precis som vårt
löfte till våra kunder lyder, små när det
behövs och stora när det krävs.
Ulrika Molander, VD och koncernchef
ULRIKA MOLANDER
Född: 1966.
Uppvuxen: Finspång, Östergötland.
Utbildning: Ingenjör vid Borås högskola.
Uppdrag: Sapa , 1998-2013 (många olika roller,
de sista fem åren som Operations Director),
Strömma Textil/Borås Wäfveri, 1987-1998,
Scandiafelt, 1986-1987.
Civilstånd: Gift med Thomas, sonen Teodor 17 år.
Bor: I lägenhet på Kronan i Luleå med familjen.
Intressen: Snowboard och MTB-cykling.

Ulrika Molander, nytillträdd VD för BDX
som började sin tjänst vid årskiftet 2013/14.
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UTVECKLING OCH MARKNADSFÖRING

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
OCH TRYGG PARTNER
BDX har under verksamhetsåret satsat på marknadsföring
inom våra samtliga affärsenheter. Många av aktiviteterna
går ut på att visa att vi både är
en attraktiv arbetsgivare och
en trygg samarbetspartner.
I takt med att BDX växer så ökar också
behovet av rekrytering av kompetenta
framtida medarbetare. Och det är olika
kompetenser vi behöver. Allt ifrån blivande
förare, där vissa så småningom startar
företag och blir duktiga leverantörer, till
högkompetenta akademiker som blir
arbetsledare, platschefer och projektchefer. Under året har vi genomfört ett
flertal marknadsföringsaktiviteter riktade
till dessa grupper.
Förutom att vi löpande tar emot studiebesök av fordonselever har vi även under
året tagit emot många sommarjobbare
och praktikanter från bland annat Nordic
Business Institute (NBI) och Luleå tekniska
universitetet (LTU), där studenter gjort
både praktik och examensarbete som senare resulterat i anställningar. Vi har också
deltagit som betydande samverkanspartner
i Load Up North mässan, Logistikdagen
i Norr och Luleå Arbetsmarknadsvecka
(LARV), samt varit Huvudsponsor för
Civil Engineers on Tour (CET 2013)
Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad, vid Luleå Tekniska Universitet.

STORT INTRESSE FÖR BDX PÅ LOAD UP NORTH

BDX deltar på Luleå
Arbetsmarknadsvecka på LTU.

Håkan Nilsson, Affärsutvecklingschef BDX
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Helgen 27-29 september pågick den stora Load Up North
mässan i Boden, en mässa
med fokus på entreprenadmaskiner, transport och rekrytering. Och självklart var BDX
på plats som utställare.

tjänster och produkter. Som en av arrangörerna fick vi möjlighet att hjälpa till att
väcka intresse för den här breda branschen
där teknikhöjden tagit ordentliga kliv den
senaste tiden. Det gäller inom såväl utförandegrupper, fordon och förare som inom
projektering och planering, där den snabba
teknikutvecklingen skapat förutsättningar
för nya effektivare driftsätt.

En mässa som Load Up North är det perfekta stället för BDX att visa upp sig på, inte
bara för att sälja sina produkter eller tjänster. Det här var ett bra tillfälle att berätta
om den stora förvandling som koncernen
genomgått under den senaste tiden. Från
att ha varit ett förmedlingsföretag av lastbilar, grävmaskiner och traktorer är nu BDX
ett Entreprenad & Logistikföretag med över
1 700 fordon och dryga 2 000 förare i form
av medarbetare och medleverantörer med

MÅNGA NYA KONTAKTER
Intresset för mässan var stort på öppningsdagen, trots att regnet hängde i luften och
det blåste snålt kring besökarnas öron.
Våra BDX representanter presenterade
koncernens alla divisioner i två montrar;
Anläggning, Logistik och Specialbolag i
hela sin bredd med spetsade affärskoncept.
Vi visade bland annat upp en stor kula
som besökarna fick gissa vikten på. Och det
var en och annan som hade kvalificerade

gissningar på vad den ”överdimensionerade
spelkulan” kunde väga.
Vi fick även chans att visa upp vår senaste
nisch järnvägsbyggen, där vi tillhandahåller
helhetslösningar inom järnvägsbyggen med
broar, banvallar, underlagsarbeten, rälsdragning, säkra plankorsningar samt arbeten
som har med trafiken att göra (mark, bana,
el, signal och tele).
Under mässan knöts det nya kontakter
med kunder, leverantörer och blivande
medarbetare, inte minst från universitetet.

"Det handlar om så mycket mer
än att bara visa upp fordon.
Det är även en chans att berätta
om den stora förflyttningen på
marknaden som vi gör"
Håkan Nilsson, Affärsutvecklingschef BDX
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CIVIL ENGINEERS ON TOUR 2013
För andra året i rad var BDX huvudsponsor för Civil Engineers on Tour (CET),
som är en examensresa som studenterna vid Väg- och vattenbyggnad,
Luleå tekniska universitet (LTU) genomför varje år.

– Målsättningen med vårt engagemang är
att skapa goda relationer med universitetet
och studenterna. För det är just från LTU
som vi gör de flesta rekryteringar på
tjänstesidan. Det är också här vi hittar
sommarjobbare och studenter som gör
sina ex-jobb, säger Niklas Ljungkvist,
Projektchef inom BDX.
– Inför varje resa startar avgångseleverna
en ekonomisk förening där de arbetar med
att få in sponsorer. Inför årets resa hade vi
ett nära samarbete där vi bland annat fick
hjälp att marknadsföra oss.
– Som huvudsponsor fick vi en stor
artikel i föreningens tidning som går ut till
studenter inom Samhällsbyggnad i hela
Sverige, fortsätter Niklas Ljungkvist. Den
skickas också ut till alla som gått ut Väg och
vattenbyggnad vid Luleå tekniska universitet de senaste tio åren. Dessutom arrangerade vi gemensamt en företagskväll för alla
studenter där vi fick möjlighet att visa upp
oss och berätta om vår verksamhet.
– Tack vare samarbetet fick vi kontakt
med avgångselever som vi kunde anställa
direkt efter deras examen.
– Själv kommer jag också från Luleå
tekniska universitet. Jag gick ut programmet Hållbar energiteknik 2012 och fick
en anställning vid BDX direkt efter mitt
ex-jobb här, avslutar han.

RESAN GICK TILL ASIEN
Med på resan som det här året gick till fyra
olika platser i Asien var Arvid Westling,
som för övrigt är en av de f d studenter som
numera är anställd inom BDX.
– Vi var totalt 31 studenter som reste runt
för att besöka olika byggprojekt, berättar
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"Tack vare samarbetet
fick vi kontakt med
avgångselever som vi
kunde anställa direkt
efter deras examen."
Niklas Ljungkvist, Projektchef inom BDX.

Arvid Westling. Vi reste till Dubai, Abu
Dhabi, Kina och Sri Lanka.
– Det var en expansionstakt utan dess
like som mötte oss. I Dubai, som var vårt
första stopp, fick vi en rundvisning i världens högsta byggnad. På en höjd av 829,8
meter samsades kontor, bostäder och ett
hotell designat av Armani. Vi fortsatte till
Masdar City som är en stad mitt i öknen,
byggd för att vara energieffektiv sett till
både utformning och tekniska lösningar.
Resan fortsatte vidare till Kina och
Shanghai där studenterna fick besöka
Shanghai World Financial Center med sitt
höga observationsdäck och sedan vidare till
stadens planeringscenter.
– På Shanghai Urban Planning Center
fick vi se den gigantiska 600 kvadratmeter stora modellen över staden och
alla projekt., fortsätter Arvid Westling. I
Kina fick vi sedan ett närmare möte med
byggbranschen. Tillsammans med professor Yongming Tu på Southeast University
besökte vi några brobyggen, bland annat
bron som när den är klar, kommer att bli
världens längsta hängbro.
– Vi kunde tyvärr inte besöka någon
kinesisk gruva, däremot fick vi en rundtur
i Atlas Copcos maskinfabrik i Nanjing, där
det tillverkas maskiner för gruvbrytning.
Vi fick även se väldens största elproducerade damm utanför Yichang och OS-byn i
Beijing plus ytterligare ett antal besök. Efter
två veckor fullspäckade med studiebesök
avslutade vi resan med sol och bad på Sri
Lanka. Hela resan var en otrolig upplevelse
och ett minne för livet!

Fotograf: Mats Kahlström
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MODERBOLAG

INTRESSEBOLAG

BDX

BDX

BDX

Däckproffset

Transportbolaget

KA Gräv-

Bygg & Mark i

Företagen AB

Industri AB

Miljö AB

i Luleå AB

GMI AB

AB

BLETAB

Kiruna AB

maskiner AB

Haparanda AB

Liafrakt AB

Flibio AB

2 628 153

116 683

113 972

15 594

41 063

133 684

85 813

152 875

22 115

16 704

35 445

14 612

Rörelseresultat (tkr)

3 511

5 680

5 821

425

6 645

-481

5 900

3 174

-747

1 137

-32

-1 022

Resultat efter skatt (tkr)

6 750

5 149

3 491

420

5 349

-277

-153

1 944

-107

737

-544

-1 211

Justerat eget kapital (tkr)

233 460

63 612

18 749

7 834

38 625

1 514

28 620

25 540

18 435

2 459

834

644

Balansomslutning (tkr)

795 376

91 016

35 006

11 103

52 781

1 930

90 311

56 482

31 521

4 884

7 133

5 237

29,4 %

69,9 %

53,6 %

70,6 %

73,2 %

78,4 %

31,7 %

45,2 %

58,5 %

50,3 %

11,7 %

12,3 %

240

26

7

6

9

3

29

0

13

7

5

3

Nettoomsättning (tkr)

Soliditet (%)

Antal anställda
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DOTTERBOLAG

Trätransporter
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören avger följande
årsredovisning och koncernredovisning.

MODERBOLAGET

Division Specialbolag vari ingår dotterbolagen:

Bolaget är verksamt inom entreprenad och logistikbranschen över
hela landet, men har Norr- och Västerbotten som hemmamarknad.
Bolaget har 370 aktiva leverantörer. Totalt förfogar bolaget över
1 700 maskiner och fordon med 2 000 förare.
För att möta kundernas krav på ett väl sammanhållet utbud av
tjänster och produkter, har BDX tre divisioner:

Division Anläggning vari ingår dotterbolagen:
Bröderna Lindmark Entreprenad och Transport AB med
dotterbolagen Transportbolaget Kiruna AB och
Kurt Anderssons Grävmaskiner AB
Bygg & Mark i Haparanda AB

Division Logistik vari ingår dotterbolag/intressebolag:

VISION
”Genom långsiktiga, lönsamma och utvecklande affärer ska BDX:s
tjänster och produkter vara det hållbara och självklara valet för
kunderna.”

AFFÄRSIDÉ

·

Trätransporter i Norrbotten AB
Flibio AB
Liafrakt i Norrland AB

BDX Industri AB
BDX Miljö AB
Däckproffset i Luleå AB
Grus & Makadam Industrisådd AB

”I nära samverkan levererar BDX hållbara affärslösningar, tjänster
och produkter för enkla eller sammansatta behov inom entreprenad- och logistiksektorn. Varje dag gör vi insatser som skapar
förutsättningar och nytta för såväl kunder som samhälle.”

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Ekonomisk utveckling i sammandrag.
2013

2012

2011

2010

2009

2 646 166

2 739 066

2 606 117

2 301 537

1 911 084

30 007

81 340

74 029

60 329

42 414

1 032 004

917 737

779 405

713 383

599 712

Koncernen
Nettoomsättning i koncernen, tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda, st
Soliditet, %

345

265

246

226

195

35,0 %

37,6 %

38,3 %

35,9 %

36,6 %

Avkastning på totalt kapital, %

3,4 %

9,1 %

9,9 %

8,7 %

7,2 %

Avkastning på eget kapital, %

8,3 %

24,1 %

25,8 %

24,5 %

19,8 %

2 628 153

2 728 589

2 665 554

2 287 047

1 800 495

6 712

40 071

53 261

33 487

38 512

795 376

689 310

610 151

606 763

492 530

Moderbolaget
Nettoomsättning i moderbolaget , tkr
Resultat efter finansiella poster, tkr
Balansomslutning, tkr
Antal anställda, st
Soliditet, %

240

174

161

141

114

29,4 %

34,9 %

36,1 %

31,1 %

34,7 %

Avkastning på totalt kapital, %

1,3 %

6,0 %

9,1 %

5,8 %

5%

Avkastning på eget kapital, %

4,5 %

17,2 %

25,3 %

18,5 %

23,1 %

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1
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DIVISION ANLÄGGNING

Rail

Division Anläggning är i en mycket expansiv utveckling. 2013 har
till stor del bestått i att bygga för framtiden. Uttrycket att gå tillbaka
till rötterna har präglat oss under det gångna året. Detta har visat
sig genom att vi har prioriterat de fasta och långa basuppdragen
inom den traditionella BDX-verksamheten, dessa är viktiga för
oss. Vi har prioriterat våra basuppdrag åt gruvföretagen. Vi har
sett över hur vi integrerar entreprenadverksamheten med den mer
traditionella maskin- och transportverksamheten. Vi har fortsatt
med specialisering av verksamheten. Vi har fortsatt arbetet med att
affären alltid landar lokalt samt att vi ska ha decentraliserade staber.
Vi har påbörjat vår satsning med att ytterligare utveckla våra
medarbetare och medleverantörer. Vi kommer att lägga stort fokus
på individen i organisationen. Vi kommer vässa våra informationssystem för att ta snabbare beslut. Vi lägger stort fokus på arbetsmiljöfrågor och att fortsätta vår strävan framåt för att bli ännu bättre.
Gruvbolagens investeringar samt stora satsningar på infrastrukturen i länet ger oss goda möjligheter att omsätta våra resurser i
arbete. I Svappavaara, Pajala, Älvsbyn, Jokkmokk och Västerbotten
pågår och planeras gruvbrytning som kan komma att innebära
stora möjligheter för våra intressenter. Dessa projekt och många
fler medför att den framtida efterfrågan på våra tjänster väntas vara
fortsatt mycket stor.
Genom att vara ansvarstagande, engagerade, affärsmässiga och
utvecklingsdrivande ska vi fortsätta vår positiva utveckling för
att vara den ledande utmanaren inom den svenska anläggningsbranschen.

Rail utför järnvägsprojekt och har specialistkompetens inom alla
discipliner (Ban, El, Signal och Tele) inom Järnväg, både avseende
entreprenader samt drift och underhåll. Vi utför även markarbeten
i projekten tillsammans med Division Anläggnings geografiska
Marknadsområden.

I Kiruna är vi trångbodda och bygger ett helt nytt kontor för att
bättre kunna möta kundernas och medarbetarnas förväntningar.
I Luleå har vi samlat vår verksamhet i nya lokaler för att bättre
kunna samordna verksamheten samt kunna attrahera och
behålla personal.
Under året förvärvades Bygg & Mark i Haparanda AB.
Förvärvet har i första hand till syfte att förstärka entreprenadverksamheten i östra Norrbotten.
I Västerbotten har vi renodlat verksamheten och vi kör
anläggningsverksamheten under BDX flagg medan Liafrakt
införlivades under 2013 som helägt dotterbolag i Division
Logistik.
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Mining
Mining har ett produkt- och tjänsteutbud inriktat på drift av gruvor. Vi utför även entreprenadprojekt inom gruvindustrin tillsammans med Division Anläggnings geografiska Marknadsområden.
Under Affärsenhet Mining sorterar det helägda dotterbolaget
BLETAB, (Bröderna Lindmark Entreprenad & Transport AB),
ett gammalt familjeföretag som grundades på 1930-talet i
Svappavaara av Nils Fredrik Lindmark. Bolaget förvärvades 2009.
Transportbolaget Kiruna AB är ett helägt dotterbolag till Bröderna
Lindmark Entreprenad & Transport AB och bedriver förmedling av
transporttjänster. Kurt Anderssons Grävmaskiner AB är ett helägt
dotterbolag till Bröderna Lindmark Entreprenad & Transport AB
och bedriver tjänster inom trailertransporter och mobila
krantjänster.

Ballast
Ballast har under 2013 påbörjat arbetet med att bygga upp affärsenheten. Vi ser till att säkerställa kundens behov av ballast, såväl
internt inom koncernen som externt. Vi har specialister inom
ballastområdet.

Affärsområde Anläggning Malmfälten
Marknadsområde Kiruna omfattar Kiruna kommun. I Kiruna är
BDX verksam i en av världens största underjordsgruva. Gruvan
i Kirunavaara sysselsätter ett stort antal av våra maskiner och
fordon. De stora gruv- och infrastruktursatsningarna, den stora
samhällsomvandlingen är och har varit vår basverksamhet. Ett nära
samarbete med nuvarande och kommande intressenter främjar för
en stark framtidstro.
Marknadsområde Gällivare omfattar kommunerna Gällivare,
Jokkmokk, och Pajala. BDX är också verksam i Aitik, en av
Europas största koppargruvor. Med gruvföretagen som investerar

i Gällivareområdet, gruvverksamhet i Pajala samt kommande
satsningar på infrastruktur och samhällsomvandling så kommer
Gällivareområdet att fortsätta vara mycket expansivt.

Affärsområde Anläggning
Marknadsområde Kalix omfattar kommunerna Kalix, Haparanda,
Övertorneå och Överkalix. Specifikt för marknadsområdet är dess
täktverksamhet och att det i Kalix finns en större återvinningsanläggning som bland annat tar hand om restprodukter, rivningsavfall och metall. Infrastruktursatsningar av såväl kommuner som
Trafikverket erbjuder många utmaningar och intressanta affärer.
Marknadsområde Luleå omfattar kommunerna Luleå och Boden
och har idag en bred verksamhet. Vi eftersträvar att hitta synergier
mellan våra verksamhetsområden. Vårt mål är att alltid kunna
leverera kompletta lösningar till kunden. Med drift- och underhållsavtal avseende väg, järnväg, beläggning samt vårt utbud av
ballastmaterial, finns förutsättningar för fortsatt god expansion på
marknaden. Utbudet av infrastrukturprojekt inom både väg och
järnvägssidan är stort, där är BDX en aktiv aktör med flera stora
pågående projekt.
Marknadsområde Piteå omfattar Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och
Arjeplog kommun. BDX fortsätter att vara starka i området med
ett flertal täkter, försäljning och vidareförädling av våra ballastprodukter. Stor kompetens har byggts upp i vindkraftsprojekten
under ett flertal år. För närvarande är engagemanget i Markbygden
omfattande med uppdrag inom betongtillverkning, täktverksamhet,
transporter samt markentreprenader.
Västerbotten. BDX finns i dag etablerad i Västerbotten med kontor i Umeå och Skellefteå. Konceptet BDX Green är etablerat med
ett flertal uppdrag åt olika beställare. På entreprenadsidan utförs
uppdrag åt olika intressenter i området.

DIVISION LOGISTIK
Division Logistik verkar över hela Sverige, med bra spridning av
resurser och kontor i Luleå, Piteå, Umeå och Stockholm. Gemensamt för hela vår verksamhet är tillgänglighet via personlig service
och engagemang, hos såväl personal som leverantörer. Divisionen
har en bred produktportfölj och kan erbjuda helhetslösningar för
många typer av uppdrag. Fokus 2013 och framåt är att öka andelen
logistiklösningar med flera beståndsdelar, till exempel planering

mot kunders prognoser, transportplanering, drift av lager och olika
typer av transporter.
En annan fördel med bredden är de synergier som finns mellan
uppdragen till följd av säsongsvariationer och variationer i flöden.
Under året har aktiviteter gjorts för att hitta ytterligare synergier
mellan våra verksamheter i samverkan med leverantörerna. Det
ger ekonomiska vinster, miljövinster och bättre teamkänsla. Ett
exempel är effektivare logistik och bättre fordonsutnyttjande genom
samverkan mellan olika marknadsområden. Ett annat exempel är
att personalen i de olika marknadsområdena flyttat för att sitta närmare varandra. Det gör det lättare att hjälpa varandra i den operativa verksamheten, vilket skapar en effektivare logistik, miljövinster
och ännu mer bredd och kunskap hos personalen. Division logistik
består av fyra marknadsområden och tre dotterbolag:

Tank och bulk
Verksamheten är uppdelad i två områden:
En torr bulksida där BDX transporterar framförallt insatsvaror
till process- och gruvindustrin i Norrland, foder och
värmepellets.
En våt bulksida som innefattar transporter av petroleumprodukter i Norrland och kemikalieprodukter i hela Sverige.
Verksamheten bygger på en avancerad ruttplanering, som
vidareförädlats ytterligare under 2013.

Fjärr och distribution
BDX bedriver fjärrtrafik framförallt mellan Mälardalen och
Norrland och distributionstrafik i Norrland via egna terminaler
i Luleå och Umeå samt terminaler via partners. BDX erbjuder
snabba ledtider från Mälardalen och en stark distribution via varumärket Hit & Dit. Det har bidragit till en stabil marknad under 2013
och vi ser en tydlig potential för utveckling 2014 och framåt.

Special
Special jobbar med projektlaster åt kunder inom framförallt husoch betongindustrin, men även gruvindustrin, vindkraftsprojekt
och transporter åt byggindustrin. Sammanfattningsvis allt som är
långt, tungt och brett inom hela Sverige. Marknaden under 2013
har till viss del påverkats av en svag konjunktur, men med ett starkt
erbjudande och en välanpassad trafikplanering har lönsamheten
bibehållits.
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Skogsindustri
BDX hanterar logistiken av rundvirke, flis, spån och sågade trävaror
för kunder inom skogsindustrin. Vi disponerar ett antal virkesterminaler för att erbjuda effektiva och miljövänliga logistiklösningar.
Verksamheten sker via företagen Flibio AB som upparbetar grot
till biobränsle samt Trätransporter i Norrbotten AB som bedriver
transport-, entreprenad samt konsultverksamhet inom skogs-,
mark- och energisektorn.
Grotvolymen har gått ner under 2013, därför har vi anpassat
produktionsapparaten efter de nya volymerna. Sågverksindustrin
genomgår en konsolidering där ett antal sågverk försvunnit, vilket
gav oss en tuff start på 2013, men under senare delen av 2013 har
vi kompenserat detta med ett nytt uppdrag som innefattar både
transportplanering och transporter av rundvirke och ser därför
positivt på 2014.

Liafrakt
BDX förvärvade Liafrakt under 2013 för att bredda vårt erbjudande
och kunnande inom Specialtransporter. Liafrakt har en bred geografisk täckning med transportresurser över hela Sverige,
från Skåne till Norrbotten. Verksamheten är framförallt specialtransporter åt kunder inom lantbruk, industri och entreprenad.

DIVISION SPECIALBOLAG
Här samlas fyra av BDX dotterbolag; BDX Industri AB, BDX
Miljö AB, Däckproffset i Luleå AB och GMI AB. Varje företag är
framgångsrikt inom sin nisch och kommer fortsättningsvis att
individuellt utveckla sin verksamhet.
Tack vare att dotterbolagen är samlade inom samma division
finns möjligheter till samordningsvinster och utveckling av nya
nischer när rätt tillfälle dyker upp. Målet är att arbeta med utvecklingsprojekt som driver våra och kundernas verksamheter framåt.

BDX Industri
Bolaget svarar för två större industrientreprenader i Luleå.
Entreprenad brikettillverkning är en så kallad funktionsentreprenad, som innebär avhämtning av stoft och fines från kunds produktionsenheter, via bulk och pneumatiska transporter. Briketter
produceras och levereras löpande till kunds råmaterialinlastning.
Entreprenaden har flera fördelar. Förutom ett utomordentligt
miljöprojekt är hanteringen besparande och lönsam genom ständig
återvinning av restprodukter i alla former. Entreprenaden och
produktionen har från starten år 1992 succesivt utvecklats från
dagtidsdrift till fem skiftsdrift.

22

Entreprenad återvinning av Fe-haltiga restprodukter, består
i huvudsak av upparbetning av produkter från järn- och ståltillverkning.
Industritransporter och maskintjänster utvecklas löpande, allt för
att uppnå en rationell kostnadseffektiv hantering av alla materialflöden för hela verksamhetsområdets kunder.
Nytt längre uppdrag har också tecknats innefattande kalktransporter, samt utökat samarbete gällande tegelåtervinning.

BDX Miljö
BDX Miljö arbetar med miljörelaterad verksamhet i hela
Norrbotten med basen i Malmfälten. Bolaget erbjuder ett brett
spektrum av tjänster med fokus på saneringsuppdrag inklusive
specialanpassade fordonstjänster.
Övriga tjänster, avfallshantering och konsultuppdrag sker i nära
samarbete med kund i form av anpassade lösningar.
Bolaget fungerar även som intern kunskapsresurs för miljö och
arbetsmiljö, exempelvis tillståndsansökningar och egenkontroll för
koncernens täkter och anläggningar.
Bolaget har under verksamhetsåret ökat försäljningen med mer
än 20 % mot föregående år. Försäljningsökningen beror till stor
del på att bolaget erhållit två större marksaneringsprojekt samt
uppdraget som kommunal renhållningsentreprenör i Gällivare.
Satsningar på mer avancerad utrustning för industrisanering har
varit lyckad.
Vidare har bolaget utvecklat sina dagliga servicetjänster vilket
också bidragit till försäljningsökningen.
Av bolagets omsättning kommer merparten från fasta och
återkommande uppdrag främst inom industriprojekt och avfallshantering.
Övrig omsättning kommer från mindre projekt i form av markoch industrisaneringar, tillståndsansökningar, kontrollprogram
och akuta uppdrag som exempelvis oljeutsläpp, bränder och andra
olyckor som har påverkan på miljön.
Under verksamhetsåret har mycket tid lagts ner i hela BDXorganisationen med att öka förståelsen för att rapportera in risker
inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet. Målet är att det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del av vardagen och tillsammans med bolagets kunder och leverantörer minska riskerna i
verksamheten.
I slutet av verksamhetsåret beslutades att förvärva sug och
spolbilsutrustning, affären avslutades i februari 2014. Detta förvärv
stärker bolaget och ger nya möjligheter till utveckling.

Bolaget ser fram emot ett spännande 2014 där vi tillsammans med
våra leverantörer ska fortsätta arbetet med att utveckla nya tjänster
inom vårt verksamhetsområde.

Däckproffset i Luleå
Däckproffset har försäljning och service till både företag och privatpersoner med specialutbildad personal, samt utrustning för reparation av alla typer av däck, inklusive de största entreprenaddäcken.
Nya avtal har tecknats samt även tidigare större och mer betydande leveransavtal har förlängts.
Däckproffset är även återförsäljare av ViaCons produkter inom
mark och väg, innefattande komplett sortiment av vägtrummor,
geosynteter, brunnar, avlopp, dränering och VA-sortiment.
För 2014 förutspår bolaget en försäljningsökning främst på
entreprenadsidan.

GMI
GMI är ett specialiserat produktionsbolag som framställer
sand och grusprodukter till både privat- och företagskunder.
Basverksamheten finns i Munksund.
Största produktionsvolymerna utgörs av högkvalitativa material
för betong- och asfaltindustrins räkning men bolaget producerar
även specialprodukter, exempelvis till värmekraftverk för leveranser
över hela Norrland, samt tvättade produkter till fotbollsplaner med
plastgräs.
Kabelsand är en annan nischprodukt som växer kraftigt och
används i nuläget av pågående vindkraftsbyggnationer.
Jordprodukter i alla former i många applikationer är också en av
bolagets specialiteter.
I övrigt förfogar bolaget över fasta och mobila produktionsenheter för kross och sorteringsuppdrag.

KONCERNEN
Koncernens förväntade framtida utveckling
De senaste årens investeringar i personal och kompetens såväl som
i utrustning samt förvärv, gör att koncernen står väl rustad för
ytterligare tillväxt. BDX följer den av styrelsen fastlagda strategin
och ser med tillförsikt fram emot både geografisk och affärsmässig
utveckling. Våra medleverantörer fortsätter att vara en viktig del
i vårt affärskoncept och en förutsättning för nämnda utveckling.
Vårt breda utbud av tjänster och produkter ger oss hela tiden nya
möjligheter till ett förbättrat och utökat erbjudande till marknaden.
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Personal
”BDX är som koncern ansluten till Almega, BI, Maskinentreprenörerna och Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Kollektivavtal
finns tecknade för samtliga anställda med Transport, Fastighets,
SEKO och Unionen.
Jämställdhetsplan är upprättad och vid all rekrytering finns
jämställdhetsperspektivet med som en parameter. Positiv särbehandling förekommer inte, utan kompetenskravet är det som gäller.
Årliga medarbetarsamtal genomförs med samtlig personal och
utbildningsplan upprättas utifrån dessa. En kontinuerlig kompetensutveckling är ett viktigt inslag i koncernens policy. Samtliga
arbetsställen har årlig skyddsrond och handlingsplan finns upprättad för upptäckta brister.

Utsläppen per 1 000 kr i omsättning på fordon
och maskiner:
2007 – 50,5 kg
2008 – 49,5 kg
2009 – 53,1 kg
2010 – 52,6 kg
2011 – 50,6 kg
2012 – 44,5 kg
2013 – 42,7 kg
Det totala utsläppet av koldioxid var under 2013 75 700 ton.
FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Miljöpåverkan

Balanserade vinstmedel

I koncernen bedrivs anmälnings- och tillståndspliktig verksamhet
som kan ha påverkan på människors hälsa och miljön i fyra av
bolagen.
Täktverksamhet utövas av BDX Företagen AB och GMI, anläggningar för mellanlagring och behandling av avfall och farligt avfall
drivs av moderbolaget, GMI och BDX Miljö AB. BDX Industri AB
och BDX Företagen AB använder utrustning innehållande ämnen
som kräver tillstånd enligt Strålskyddslagen.
Utöver detta påverkas miljön även av de maskin- och transportresurser som nyttjas i verksamheten. Miljöpolicy finns upprättad.

Årets vinst

73 752 196
6 750 228
80 502 424

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så:
- att till utdelning avsättes 70 kr per aktie

-4 942 420

- att i ny räkning överförs

75 560 004
80 502 424

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår
till 181 745 tkr. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i
tusental kronor.

Miljörapport 2013
BDX arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan av bolagets
verksamhet. Som stöd har BDX ett ledningssystem som benämns
BDX-Q, där miljöledningen är tredjeparts certifierad av SP certifiering enligt standarden i ISO 14001:2008.
BDX Företagen AB:s mest betydande miljöaspekt är utsläpp
av koldioxid vid maskin- och transportarbeten. Som ett led i att
minska utsläppen utbildar BDX förarna i sparsam körning, strävar
efter att förnya fordonsparken samt planerar uppdragen för att
minska utsläppen. BDX mål är att minska utsläppen i förhållande
till omsättningen på maskin- och transportarbeten.

24

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 28,9
procent och koncernens soliditet till 34,7 procent. Soliditeten är mot
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas
på en likaledes betryggande nivå.
Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej
hindrar bolaget 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).
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KONCERNRESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

KONCERNBALANSRÄKNING

Not

2013

2012

2

2 646 166

2 739 066

Avgår punktskatter

-8 174

-3 010

Övriga rörelseintäkter

23 072

10 735

2 661 064

2 746 791

Not

2013-12-31

2012-12-31

10

11 072

8 747

Byggnader och mark

11

90 422

59 617

Förbättringskostnader på annans fastighet

12

1 069

4 689

Nyttjanderätter

13

477

787

Maskiner och andra tekniska anläggningar

14

50 480

46 521

Inventarier, verktyg och installationer

15

112 679

84 662

255 127

196 276

426

4 614

2 940

516

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

Rörelsens kostnader
Maskintjänster, råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-2 243 030

-2 387 647

4, 5

-99 812

-94 295

6

-235 791

-145 272

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-55 017

Övriga rörelsekostnader

-192

Summa rörelsens kostnader

-2 633 842

Rörelseresultat

27 222

-40 948
-2 668 162

Materiella anläggningstillgångar

78 629
Finansiella anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster

Andelar i intresseföretag

Resultat från andelar i koncernföretag

-

Andra långfristiga värdepappersinnehav

-

Andra långfristiga fordringar

Resultat från andelar i intresseföretag

7
8

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

5 458
-2 044
59

-

4 376

4 432

-5 064

-1 721

2 785

2 711

30 007

81 340

Summa anläggningstillgångar

Minoritetens andel i resultatet
ÅRETS VINST

9

-7 672

-22 931

65

-9

22 400

58 400

600

3 966

5 730

270 165

210 753

68 780

58 981

536 374

449 124

124

-

Varulager m m

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag
Aktuella skattefordringar

11 419

-

Övriga kortfristiga fordringar

10 360

12 456

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

26

600

Omsättningstillgångar

Handelsvaror
Skatt på årets resultat

16

50 516

98 402

608 793

559 982

84 266

88 020

761 839

706 983

1 032 004

917 736
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Not

2013-12-31

2012-12-31

2012

Rörelseresultat före finansiella poster

27 222

78 629

Avskrivningar

55 136

40 948

-59

-

Den löpande verksamheten

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

2013

17

Övriga ej likviditetspåverkande poster
Bundet eget kapital
Aktiekapital

70 606

70 606

Erhållen ränta

Överkursfond

28 306

28 306

Erlagd ränta

Bundna reserver
Kapitalandel obeskattade reserver

Betald inkomstskatt

2 460

2 460

78 852

92 437

180 224

193 809

159 345

92 850

Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

Fritt eget kapital

Ökning/minskning varulager

Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital
Minoritetsintressen

22 400

58 400

181 745

151 250

Ökning/minskning leverantörsskulder

361 969

345 059

469

4 376

4 433

-5 064

-1 721

-25 581

-18 196

56 030

104 093

-9 799

-987

-87 250

3 438

49 858

-91 313

-28 332

-17 790

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder

12 908

94 560

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6 585

92 001

540
Investeringsverksamheten

Avsättningar

Investeringar i goodwill

Uppskjuten skatt
Avsättningar återställningsarbeten
Summa avsättningar

34 992

45 054

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

9 810

11 690

Sålda materiella anläggningstillgångar

44 802

56 744

Omklassificering av intressebolag
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga skulder

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar

Övriga långfristiga skulder

39 122

16 060

Summa långfristiga skulder

39 122

16 060

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-7 476

-6 924

-123 114

-56 040

12 457

1 387

2 850

-

-3 124

-1 733

5 511

-

-112 896

-63 310

133 201

8 972

Finansieringsverksamheten
Kortfristiga skulder

Upptagna lån

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

4 000

225 348

253 680

Skulder avseende pågående tjänsteuppdrag

18

-

9 241

Checkräkningskredit

19

205 898

140 957

Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

28

45 845

Amortering av skuld

-3 353

-

Utbetald utdelning

-14 121

-8 473

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

115 727

499

-

6 125

Årets kassaflöde

-3 754

29 190

41 156

30 934

Likvida medel vid årets början

88 020

58 830

Likvida medel vid årets slut

84 266

88 020

67 395

54 396

585 642

499 333

1 032 004

917 736

Ställda säkerheter

21

265 592

243 412

Ansvarsförbindelser

22

19 420

6 760
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Not

2013

2012

2

2 628 153

2 728 589

-4 285

-3 010

Punktskatter
Övriga rörelseintäkter

7 317

5 994

2 631 185

2 731 573

Not

2013-12-31

2012-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

-2 377 608

-2 503 017

Byggnader och mark

11

70 466

41 765

Inventarier, verktyg och installationer

15

46 539

35 184

117 005

76 949

4, 5

-65 831

-56 172

6

-166 630

-120 880

-17 420

-13 197

-185

-

Andelar i koncernföretag

24

62 399

55 683

-2 627 674

-2 693 266

Andelar i intresseföretag

16

426

4 614

2 810

375

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Rörelseresultat

3 511

38 307

Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

7

5 458

-

Resultat från andelar i intresseföretag

8

-2 044

-

4

-

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

3 477

3 097

-3 694

-1 333

Summa resultat från finansiella poster

3 201

1 764

Resultat efter finansiella poster

6 712

40 071

Räntekostnader och liknande resultatposter

600

600

66 235

61 272

183 240

138 221

60 010

50 422

440 909

355 702

47 353

47 210

124

3 741

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

Bokslutsdispositioner

23

3 351

-6 915

Fordringar hos intresseföretag

Skatt på årets resultat

9

-3 313

-9 458

Aktuella skattefordringar

7 548

-

6 750

23 698

Övriga kortfristiga fordringar

7 705

4 737

ÅRETS VINST

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

30

3

47 681

87 606

551 320

498 996

806

1 671

Summa omsättningstillgångar

612 136

551 089

SUMMA TILLGÅNGAR

795 376

689 310
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Not

2013-12-31

2012-12-31

Rörelseresultat före finansiella poster
17

Bundet eget kapital

3 512

38 307

Avskrivningar

17 310

13 197

Erhållen ränta

3 477

3 097

Aktiekapital

70 606

70 606

Erhållna utdelningar

Överkursfond

28 306

28 306

Erlagd ränta

Reservfond

Betald inkomstskatt

2 461

2 460

101 373

101 372

73 752

64 175

Ökning/minskning kundfordringar

Fritt eget kapital

Ökning/minskning varulager

Balanserad vinst
Årets vinst
Summa eget kapital

6 750

23 698

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar

80 502

87 873

Ökning/minskning leverantörsskulder

181 875

189 245

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Obeskattade reserver

2012

Den löpande verksamheten

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

2013

25

66 135

4

-

-3 695

-1 333

-14 840

-9 458

5 768

43 810

-9 588

25

-85 207

2 989

40 431

-73 244

-21 481

-20 237

32 109

84 344

-37 968

37 687

-60 315

-21 125

2 949

935

-4 572

-

69 486
Investeringsverksamheten

Avsättningar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

Övriga avsättningar

3 380

3 380

Sålda materiella anläggningstillgångar

Summa avsättningar

3 380

3 380

Investeringar i dotterbolag
Sålda dotterbolag

Kortfristiga skulder

Investeringar i intressebolag

Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit

127 958

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar

210 410

231 891

Kassaflöde från investeringsverksamheten

18

-

9 241

3

14 539

-

-

3 979

32 647

27 279

Amortering av skuld
Utbetald utdelning

Leverantörsskulder
Skulder avseende pågående entreprenaduppdrag / tjänsteuppdrag
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar

35 000
203 097

19

48 293

26 851

Summa kortfristiga skulder

20

543 986

427 199

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

795 376

689 310

Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets början

32

21

186 496

188 456

Ansvarsförbindelser

22

18 004

6 760

-

-

-1 500

-2 650

-

215

-

-58 915

-21 690

Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Ställda säkerheter

5 458

Likvida medel vid årets slut

110 139

-

-

-7 088

-14 121

-8 473

96 018

-15 561

-865

436

1 671

1 235

806

1 671
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser BFNAR
2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna), BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och koncernredovisning där Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 har
tillämpats .Vissa ändringar av redaktionell art har gjorts för jämförbarheten. Motsvarande ändringar har gjorts för föregående år.

KONCERNREDOVISNING
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget
direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket
innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställts som
skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden,
elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom
endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter
förvärvet.

INTÄKTER
Försäljning av tjänster och varor redovisas vid leverans till kunden,
i enlighet med försäljningsvillkoren, och redovisas netto efter
moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning.
Principer för redovisning av intäkter från tjänste- respektive
entreprenaduppdrag återfinns under rubriken Pågående uppdrag.

INKOMSTSKATTER
I moderbolaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade
reserver, som en del av de obeskattade reserverna.
För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen.
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
redovisas mot eget kapital.

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

KASSAFLÖDESANALYS

Varulager värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen,
till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.

Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar.

PÅGÅENDE UPPDRAG

KONCERNBOLAG

För utförda tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som
intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags
färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av
tjänsteuppdrag eller entreprenaduppdrag inte kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning
som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt
kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag
redovisas omgående som kostnad.

I koncernbokslutet ingår förutom moderbolaget BDX Företagen
AB, de helägda dotterbolagen BDX Industri AB, BDX Miljö
AB, Grus och Makadam Industrisådd AB, Bröderna Lindmark
Entreprenad och Transport AB, Mejerifrakt ek förening i likvidation, Liafrakt i Norrland AB, Bygg & Mark i Haparanda AB,
Däckproffset i Luleå AB till 99 %, Hit & Dit AB till 95 % och
Trätransporter AB till 75 %. Bröderna Lindmark Entreprenad och
Transport AB äger 100 % i Transportbolaget Kiruna AB och Kurt
Anderssons Grävmaskiner AB.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH
AVSKRIVNINGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Bolagen inom koncernen skiljer i sin redovisning mellan avskrivningar enligt plan och bokförda avskrivningar.
De planenliga avskrivningarna baseras på ett avskrivningsunderlag som utgörs av de ursprungliga anskaffningsvärdena Avskrivningarna har framräknats med avskrivningssatser som bygger på
individuellt bedömda ekonomiska livslängder, således 10–12,5 %
för entreprenadmaskiner och redskap och 20 % respektive 25 % för
inventarier, verktyg och installationer. För byggnader och markanläggningar är avskrivningssatserna mellan 2–5 % och avskrivningarna påbörjas i samband med anläggningens idrifttagande.
Skillnaden mellan planenlig och bokförd avskrivning redovisas
som bokslutsdispositioner i resultaträkningen och som obeskattade
reserver i balansräkningen.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet
Det egna kapitalet i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster med
tillägg av räntekostnader, i förhållande till balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster med til�lägg av räntekostnader, i förhållande till totalt eget kapital.
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NOT 2 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

2013

2012

2013

2012

750

Avräknade maskin- och transporttjänster

1 821 642

2 001 623

1 263 236

1 428 781

Andra uppdrag

1 045

Entreprenader, resultatavräknad fakturering

1 264 232

1 179 517

1 218 968

1 131 586

Summa

1 795

88 994

163 877

42 566

22 710

164 439

212 889

103 383

145 512

8 880

8 502

-

-

-702 021

-827 342

-

-

2 646 166

2 739 066

2 628 153

2 728 589

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Produktions- och övriga tjänsteintäkter
Material och varor
Övrigt
Elimineras
Summa

2013

2012

399 899

505 239

BDX Miljö AB
Däckproffset AB

647

379

411

539

1 045

539

1 186

1 424

950

2013

2012

2013

2012

Konstaterad kundförlust

1 118

1 319

1 066

1 319

Summa

1 118

1 319

1 066

1 319

5 979

6 639

2012

2013

21 350

33 833

NOT 5 KONSTATERAD KUNDFÖRLUST
Koncernen

Moderbolaget

Koncernen
2013

Moderbolaget
2012

Medelantalet anställda

2 524

2 256

133 684

166 922

56

46

43

36

Grus & Makadam Industrisådd AB

43 655

49 680

Män

289

219

197

138

Br Lindmark Entreprenad o Transport AB

65 859

60 729

Totalt

345

265

240

174

597

-

Trätransporter AB

Transportbolaget Kiruna AB
Kurt Anderssons Grävmaskiner AB

Kvinnor

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

21 636

2 044

Liafrakt AB

3 143

-

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören

Bygg & Mark i Haparanda AB

3 695

-

Löner och ersättningar till övriga anställda

702 021

827 342

Summa
Inköp
BDX Företagen AB

247 092

243 609

BDX Industri AB

40 944

44 811

BDX Miljö AB

83 170

69 158

2 305

1 190

Däckproffset AB
Trätransporter AB

2 553

3 037

2 553

3 037

156 493

115 712

106 915

73 872

159 046

118 749

109 468

76 909

Sociala avgifter enligt lag och avtal

51 644

37 543

37 073

24 769

Pensionskostnader

16 554

15 113

10 188

11 775

227 244

171 405

156 729

113 453

Totalt
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen

131 698

162 325

Grus & Makadam Industrisådd AB

12 381

13 722

Män

10

10

10

10

Br Lindmark Entreprenad o Transport AB

28 231

52 334

Totalt

10

10

10

10

147 452

240 192

Transportbolaget Kiruna AB
Kurt Anderssons Grävmaskiner AB

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

979

-

Liafrakt AB

3 740

-

Män

7

8

7

8

Bygg & Mark i Haparanda AB

4 029

-

Totalt

7

8

7

8

702 021

827 341

Summa

36

2012

2012

NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

Försäljning
BDX Industri AB

Moderbolaget
2013

Revisionsuppdraget

NOT 3 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

BDX Företagen AB

2013
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NOT 7 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

NOT 11 BYGGNADER OCH MARK
Koncernen

Moderbolaget

Koncernen

2013

2012

2013

2012

Realisationsresultat vid försäljningar

5 458

-

5 458

-

Ingående anskaffningsvärden

Summa

5 458

-

5 458

-

Ingående anskaffningsvärde i förvärv av dotterbolag

2012

2013

2012

99 976

94 859

68 716

64 301

-

640

-

-

32 037

4 476

31 592

4 415

Försäljningar och utrangeringar

-1 526

-

-1 409

-

Omklassificeringar

16 644

-

-

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

147 131

99 975

98 899

68 716

Ingående avskrivningar

-40 360

-36 739

-26 951

-25 083

-

-292

-

-

730

-

621

-

-3 329

-2 103

-1 868

Inköp
NOT 8 RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Koncernen

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

-6

-

-6

-

Ingående avskrivningar i förvärv av dotterbolag

Nedskrivningar

-2 038

-

-2 038

-

Försäljningar och utrangeringar

Summa

-2 044

-

-2 044

-

Årets avskrivningar

-5 126

Omklassificeringar

-11 953

-

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-56 709

-40 360

-28 433

-26 951

Utgående restvärde enligt plan

90 422

59 615

70 466

41 765

Taxeringsvärde

41 784

37 342

30 575

26 957

Realisationsresultat vid försäljningar

NOT 9 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Koncernen

Aktuell skatt för året
Aktuell skatt hänförlig till tidigare år
Uppskjuten skatt
Summa

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

-8 036

-18 030

-3 313

-9 458

-1

9

-

-

365

-4 910

-

-

-7 672

-22 931

-3 313

-9 458

NOT 12 FÖRBÄTTRINGSKOSTNADER PÅ ANNANS FASTIGHET
Koncernen

Ingående anskaffningsvärden
NOT 10 GOODWILL

Inköp
Koncernen

Omklassificeringar

2013

2012

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden

11 836

4 912

Ingående avskrivningar

Årets aktiverade utgifter, inköp

7 476

6 924

Årets avskrivningar

Försäljningar och utrangeringar

-2 660

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

16 652

11 836

Ingående avskrivningar

-3 090

-2 107

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Försäljningar och utrangeringar

840

-

-3 330

-982

Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 580

-3 089

Utgående restvärde enligt plan

11 072

8 747

Årets avskrivningar

38

Moderbolaget

2013

2013

2012

17 683

17 234

930

449

-17 544

-

1 069

17 683

-12 994

-11 466

-

-1 528

12 994

-

-

-12 994

1 069

4 689

39

NOTER

(Tkr om ej annat anges)

NOT 13 NYTTJANDERÄTTER

NOT 15 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
Koncernen

Koncernen

2013

2012

Ingående anskaffningsvärden

1 964

1 964

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 964

1 964

Ingående anskaffningsvärde vid förvärv av dotterbolag

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

181 773

142 221

76 981

63 622

1 877

16 793

-

-

75 733

42 599

28 721

16 288

Försäljningar och utrangeringar

-20 558

-19 840

-5 905

-2 929

Omklassificeringar

-12 491

-

-

-

Inköp
Ingående avskrivningar

-594

-574

Årets avskrivningar

-311

-20

Utgående ackumulerade avskrivningar

-905

-594

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

226 334

181 773

99 797

76 981

-97 111

-70 315

-41 797

-32 784

-1 200

-13 687

-

-

8 949

11 629

3 744

2 294

Årets avskrivningar

-35 017

-24 738

-15 205

-11 307

Omklassificeringar

10 724

-

-

-

-113 655

-97 111

-53 258

-41 797

112 679

84 662

46 539

35 184

Ingående nedskrivningar

-583

-583

Ingående avskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-583

-583

Ingående ackumulerade avskrivningar vid förvärv av dotterbolag

476

787

Utgående restvärde enligt plan

Försäljningar och utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

NOT 14 MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Utgående restvärde enligt plan

Koncernen
2013

2012

127 807

125 363

13 801

8 656

Försäljningar och utrangeringar

-4 723

-6 212

Omklassificeringar

12 321

-

149 206

127 807

Koncernens samtliga tillgångar är försäkrade i Länsförsäkringar, Trygg Hansa samt IF skadeförsäkringar.
Ingående anskaffningsvärden
Inköp

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

I försäkringen ingår egendoms-, avbrotts-, rättskydds-, och tjänstereseförsäkring.

NOT 16 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
Moderbolaget

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar

Bokfört

Antal

Innehav

Kvotvärde

värde 2013

värde 2012

Luleå

500

50 %

100

426

1 764

-78 295

4 670

5 746

Årets avskrivningar

-11 352

-8 737

Omklassificeringar

-10 756

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-98 724

-81 286

50 482

46 521

Utgående restvärde enligt plan

40

-81 286

Bokfört
Säte

Flibio AB
556557-0214
Liafrakt AB
556730-6609
Summa

Kramfors

100

2 850
426

4 614

41

NOTER

(Tkr om ej annat anges)

NOT 17 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

NOT 20 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
Kapitalandel

Koncernen

Koncernen

obeskattade

Fritt

Totalt

Aktiekapital

Överkursfond

Bundna reserver

reserver

eget kapital

eget kapital

70 606

28 306

2 460

92 437

151 250

345 059

Eget kapital vid årets ingång
Utdelning enligt beslut av
årsstämman

-

-

-

-

-14 121

-14 121

-

-

-

-13 585

13 585

-

ändrad skattesats

-

-

-

-

8 631

8 631

Årets resultat

-

-

-

-

22 400

22 400

70 606

28 306

2 460

78 852

181 745

361 969

Moderbolaget

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

Upplupna löner och semesterlöner

26 403

21 076

18 708

13 356

Upplupna sociala avgifter

14 292

11 305

10 363

8 744

Övriga poster

26 700

22 015

19 221

4 752

Summa

67 395

54 396

48 292

26 852

2012-12-31

2013-12-31

Förskjutning mellan bundna och
fria reserver
Uppskjutna skatteeffekter pga

Eget kapital vid årets utgång

NOT 21 STÄLLDA SÄKERHETER
Koncernen
2013-12-31
Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Övrigt fritt

Summa

Aktiekapital

Överkursfond

Reservfond

eget kapital

eget kapital

70 606

28 306

2 460

87 873

189 245

årsstämman

-

-

-

-14 121

-14 121

Årets resultat

-

-

-

6 750

6 750

70 606

28 306

2 460

80 502

181 874

Moderbolaget
Eget kapital vid årets ingång

Maskiner med äganderättsförbehåll
Summa ställda säkerheter

Moderbolaget
2012-12-31

37 296

39 256

34 546

36 506

228 236

203 736

151 950

151 950

60

420

-

-

265 592

243 412

186 496

188 456

2013-12-31

2012-12-31

2013-12-31

2012-12-31

2 000

4 624

2 000

4 624

-

2 136

-

2 136

16 004

-

16 004

-

1 416

-

-

-

19 420

6 760

18 004

6 760

Utdelning enligt beslut av

Eget kapital vid årets utgång

NOT 22 ANSVARSFÖRBINDELSER
Koncernen

Flibio AB

Aktiekapitalet består av 70 606 aktier med kvotvärde 1000 kr

Liafrakt AB
Br Lindmark Entreprenad o Transport AB
BDX Miljö AB

NOT 18 PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG
Koncernen

Summa ansvarsförbindelser

Moderbolaget

2013

2012

2013

2012

intäkt under räkenskapsperioden

-

53 740

-

53 740

Ackumulerade uppdragsutgifter under räkenskapsperioden

-

-44 500

-

-44 500

Erhållna förskott

-

9 240

-

9 240

Moderbolaget

NOT 23 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Uppdragsinkomster som redovisats som

Moderbolaget
2013
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

NOT 19 CHECKRÄKNINGSKREDIT

2012

-172

126

Förändring av periodiseringsfond

3 523

-7 041

Summa

3 351

-6 915

Koncernen

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

42

2013-12-31

2012-12-31

206 000

171 000

43

NOTER

STYRELSE

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2014-05-10 för fastställelse.

NOT 24 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Moderbolaget

Säte

Antal

Innehav

Kvotvärde

Bokfört värde

BDX Industri AB 556193-5924

Luleå

1 000

100 %

1 000

1 496

BDX Miljö AB 556286-4412

Luleå

2 000

100 %

100

366

Hit & Dit AB 556211-8470

Luleå

1 900

95 %

100

194

Däckproffset i Luleå AB 556249-6645

Luleå

790

99 %

1 000

560

GMI AB 556103-6160

Piteå

40 000

100 %

100

24 315

Trätransporter i Norrb. AB 556230-9350

Luleå

4 500

75 %

100

450

Br Lindmark Entreprenad o Transport AB 556118-7831

Luleå

10 000

100 %

100

27 882

Liafrakt i Norrland AB 556730-6609

Kramfors

1 000

100 %

100

3 850

Bygg & Mark i Haparanda AB 556630-3979

Haparanda

1 000

100 %

100

2 866

Mejerifrakt ek för i likvidation 797000-2270

Luleå

100 %

Luleå 2014-04-07

Mats Öhrlund

Tomas Bergdahl

Benny Öhman

Anders Öqvist

Tomas Turovaara

Roger Åström

Gunilla Peterson

Fredrik Östling

Ulrika Molander
Verkställande direktör

62 399
Vår revisionsberättelse har lämnats 2014-04-11.

Koncernbolagsaktier i dotterbolag
Transportbolaget Kiruna AB 556105-5871

Fredrik Brun

420

Summa moderbolagets aktier i dotterbolag

Kurt Anderssons Grävmaskiner AB 556102-9900

Tommy Bergström

Ordförande

Gällivare

1 000

100 %

1 000

Kiruna

16 478

100 %

100

30 940
30 940

NOT 25 OBESKATTADE RESERVER

Thomas Wassermann
Lekmannarevisor

Tommy Bergström

Fredrik Brun

Moderbolaget
2013-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan

Rolf Anttila
Auktoriserad revisor

2012-12-31

9 380

9 208

Periodiseringsfond

56 755

60 278

Summa

66 135

69 486

Mats Öhrlund,
Ordförande

Tomas Bergdahl

Benny Öhman

Anders Öqvist

Gunilla Peterson

Tomas Turovaara

Fredrik Östling

Roger Åström

Ulrika Molander
Verkställande direktör

44
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i BDX Företagen AB, org.nr 556207-3329

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för BDX Företagen AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna
kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för BDX Företagen AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt
aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för
detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

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

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av BDX Företagen AB:s
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och
46

Luleå den 11 april 2014
Rolf Anttila
Auktoriserad revisor
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BDX FÖRETAGEN AB
BOX 854, 971 26 LULEÅ
TELEFON 0920 - 26 26 00
WWW.BDX.SE

