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

AFFÄRSIDÉ
”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 förutsätt-
ningar och nytta för såväl kunder som samhälle.”
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PERSONALSTYRKAN  
I KONCERNEN ÖKADE FRÅN 

345 TILL 439

BOLAGET FÖRFOGAR ÖVER TOTALT 1 700 MASKINER OCH FORDON

Den totala  
omsättningen  
för koncernen

Resultatet för koncernen efter finansiella posterBalansomslutning för hela koncernen

Anläggningstillgångar koncernen

VI SKÖTER PLANERING 
OCH TRANSPORT 
AV DRIVMEDEL TILL 
OKQ8:s STATIONER 
I NORRBOTTEN, 
VÄSTERBOTTEN OCH 
VÄSTERNORRLAND.

Eget kapital i koncernen

2 654 216 000
20 920 000907 585 000

285 563 000 371 865 000

VI HAR FÅTT UPPDRAGET 
ATT FÖRBEREDA DAG-
BROTTET I MERTAINEN.

5,6% 41%
Avkastningen på eget  
kapital var under året  
5,6 % och soliditeten  
uppgick till 41 %

MERTAINEN
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    FÖRBEREDANDE  

ARBETE MERTAINEN
Nya gruvor öppnas väldigt sällan i Sverige.  
Därför var LKAB:s nya dagbrottsgruva 
i Mertainen, mellan Kiruna och Svappa-
vaara, ett mycket intressant projekt för 
BDX. Det var BDX som fick uppdraget att 
förbereda gruvan med avtäckning, vägar 
och planer, bergschakt för krossanlägg-
ningen och VA-system med vatten- 
reningsanläggning. Arbetet startade i  
juli 2014.

    INTERNA  

TRANSPORTER MERTAINEN
BDX vann uppdraget att sköta alla interna 
transporter i dagbrottet i Mertainen när 
brytningen startar hösten 2015. I det fem-
åriga kontraktet ingår att bemanna stora 
truckar, hjullastare och grävmaskiner som 
LKAB äger. Dessutom ska BDX ha ett antal 
egna och medleverantörsägda maskiner 
för vägunderhåll, service kring krossar, 
bränslehantering, med mera.

    TREDJE MÖTESSPÅR PÅ 

KIRUNAVAARA DRIFTPLATS
BDX vann totalentreprenaden ”Utförande 
av ett tredje mötesspår på Kirunavaara 
driftplats”. 

Arbetet är ett M-BEST projekt vilket 
innebär att det innehåller mark och samtli-
ga teknikgrenar inom järnvägen.

Det ska byggas ett tredje mötesspår som 
klarar möten med 750 meter långa tåg. 
Spåret ska vara elektrifierat. Två nya växlar 
läggs in samt anpassning av signal- och 
teleanläggning. De komplexa signal-
byggnationerna innefattar även omge-
nerering av ställverksdatorn, ett arbete 
som utförs tillsammans med Bombardier 
Transportation. 

Entreprenaden ska vara helt färdigställd 
under september 2015.

    OKQ8
BDX har fått förtroendet att sköta såväl 
planering som transport av drivmedel 
till OKQ8s stationer i Norrbotten, 
Västerbotten och Västernorrland. Avtalet 
som tecknades under 2014 ligger i linje 
med vår utveckling mot att addera mer-
värde genom större helhetsåtaganden i 
våra affärer. I det här fallet en kombination 
av ansvar för planering och utförandet 
av transporten. Möjligheten ges av vår 
och våra medleverantörers kunskap, i 
kombination med våra befintliga uppdrag 
och resurser.

    BILLERUDKORSNÄS
Trätrans ökar volymen av rundvirkes- 
transporter och har under 2014 tecknat 
ett avtal gällande transportledning och 
transport av rundvirke åt BillerudKorsnäs 
i Norrbotten. Tack vare möjligheten att 

NYA NYCKELAFFÄRER FÖR BDX

sköta planeringen och samordna upp- 
draget med vår befintliga verksamhet ser 
vi synergier för både BillerudKorsnäs och 
oss. Med våra stora resurser och möjlighet 
att anpassa fordon kan vi bättre hantera 
t ex variation av volym, destinering och 
transportavstånd över året.

    DOMSJÖ FIBER
Trätrans har tecknat ett avtal med 
Domsjö Fiber för transport och hante-
ring av biobränsle till deras anläggning i 
Örnsköldsvik. Vi tackar för förtroendet 
och har med detta uppdrag expanderat vår 
verksamhet till Västernorrland och etable-
rat verksamhet och försäljningskontor i 
Örnsköldsvik. Det ger oss en bra start för 
fortsatt tillväxt i Västernorrland.

    NY UTRUSTNING  

FÖR RÖRINSPEKTION
Under 2014 investerade BDX Miljö i en ny 
utrustning för rörinspektion. Investeringen 
har gjorts dels för att höja kvaliteten på 
rörinspektionstjänsterna och att bredda 
tjänsteutbudet, men även för att säkerställa 
arbetsmiljön för företagets medarbetare. 
Genom att personalen som utför uppdrag- 
en är auktoriserade ökar möjligheterna till 
att erbjuda än mer kvalificerade tjänster. 
Trots att investeringen gjordes under slutet 
av verksamhetsåret kan vi redan se en ökad 
efterfrågan och nya uppdrag.
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 BDX har fått fortsatt förtroende från våra kunder att leverera väl 
anpassade tjänster för att möta de behov som uppstår på marknaden. 
Vi har också fått möjlighet att skaka hand med nya kunder där vi nu får 
möjlighet att visa på hela vår bredd och kompetens. 
 Just kunskap och kompetens är något som visat sig allt mer viktigt, 
och det är här vi har vår styrka. Vi kan leverera mycket mer än maskin-
timmar eller mil på väg. Erfarenhetsmässigt ser vi att när vi tidigt får 
vara med i våra kunders processer så har vi möjlighet att föreslå inno-
vativa lösningar som sparar både tid och pengar åt kunderna, samtidigt 
som vi höjer kvalitén på utförandet. Vi har som företag en bredd i vårt 
tjänsteutbud som gör att vi likt ett lego kan plocka ihop olika bitar till en 
för kunden unik lösning. 
 Med kunskap och kompetens kommer också behovet av duktiga och 
specialiserade medarbetare likväl som medleverantörer. Vi har under året 
satsat en hel del på rekrytering och fortsatt utveckling tillsammans med 
våra medleverantörer. Vi har i slutet på året också sjösatt en ny organisa-
tion för att ytterligare förstärka kompetens och specialisering, samtidigt 
som vi kommer att behålla den lokala närvaron som är viktig för oss.                                                                             
 Specialiserad verksamhet ska addera mervärde till kärnverksamheten. 
Inom anläggningssidan handlar det om Maskin och transport, Material, 
Drift och underhåll samt Gruv-, Väg- och Järnvägsentreprenad. Vi har 
under året även utvecklat helhetsåtaganden för byggande av vindkraft 
med efterföljande drift- och underhållsarbeten. Vi genomför en tyd-
ligare nischning av verksamheten, utan att göra avkall på närhet och 
flexibilitet som fortsatt är viktigt både för oss och våra kunder.  
 Tillsammans med våra medleverantörer jobbar vi med att ständigt 
utveckla vår fordons- och maskinpark, med mål att ligga i framkant ge-
nom att implementera för branschen ny teknik. Vi lägger också mycket 
tid och fokus på arbete som berör kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Inom 
dessa områden har vi satt upp tuffa krav – vi ska vara bäst i branschen.
 BDX har breddat sin logistikportfölj för att kunna hantera kundernas 
hela logistik, inte bara de rena vägtransporterna. Det handlar om trans-
portplanering, terminalhantering, tredjepartslogistik, järnväg, sjö- och 
flygfrakt som tillägg till vårt redan väl utvecklade transportnät.  
 Miljö- och industritjänster är ett tillväxtområde och här som i många 
andra delar av vår verksamhet handlar det om att ha kompetens och 

utrustning för att hantera allt från små till stora arbeten. I början på året 
investerade vi i sug- och spolutrustning med avsikt av att effektivisera 
just dessa tjänster inom vårt koncept Industrisanering. Vi har experter-
na, både vad gäller den rent konsultativa delen som utförandet. 
 Under året har vi satt på plats en struktur för effektivare interna 
processer, med fokus på snabbhet och effektivitet. Det är något som 
i slutänden ska göra oss mer konkurrenskraftiga och snabbare i våra 
beslutsprocesser, vilket ska ge oss mer tid att lägga fokus på det som är 
viktigt och som ger mervärde åt våra kunder. 
 Resultatet för 2014 speglar både marknaden och dess förutsättningar, 
likväl som att vi haft ytterligare ett år där vi gått in och satsat kraftigt 
investeringsmässigt. Dessa investeringar innebär att vi lägger en god 
plattform för framtida tillväxt. Vi inledde året med en ganska svag 
vår, för att sedan ha en stark sommar som följdes av en fortsatt bra 
höst. Omsättningen är något högre än förra året, men resultatet för 
koncernen är lägre. Glädjande är dock att dotterbolaget Trätrans vänt ett 
negativt resultat till ett positivt, vilket också gäller intressebolaget Flibio. 
Vi ser också positiva effekter av genomförda åtgärder i syfte att förbättra 
rörelsekapitalbindning och skuldsättningsgrad. 
 Under hösten invigde vi vårt nya kontor i Kiruna. En trevlig tillställ-
ning med stor närvaro av kunder, medleverantörer och medarbetare. 
Och ett tecken på hur viktigt vi tycker det är att vara lokala och ha en 
fast förankring i de geografier vi verkar. 
 Vi har fått fortsatt förtroende i flera viktiga uppdrag, tagit flera nya 
långa fasta basuppdrag och kompletterat med nya projekt. På senhösten 
2014 skrev vi ett avtal med LKAB gällande de interna transporterna i 
gruvan i Mertainen. En gruva där vi också varit fullt sysselsatta med 
att göra de förberedande arbetena inför uppstarten på hösten 2015. 
Uppdraget innebär att vi under kommande år behöver anställa upp 
emot 100 personer.  BDX växer, och det ska vi fortsätta göra under 
lång tid framåt.  Det innebär självklart utmaningar, men mest av allt 
möjligheter.
 Jag ser med stor tillförsikt fram emot 2015. 
 Vi är väl rustade för ett nytt år!

Ulrika Molander, 
VD och koncernchef

2014 har varit ett händelserikt år, och tillika mitt första år som VD på BDX.  
BDX koncernen fortsätter i oförändrad takt att utvecklas med nya kunder, affärer 
och marknader och är ett företag som står sig starkt mot våra konkurrenter.  

VÅR RESA FORTSÄTTER  
I OFÖRÄNDRAD TAKT

Just kunskap och kompetens 
är något som visat sig allt  
mer viktigt, och det är här vi 
har vår styrka.

VD ORD
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Med våra 40-tal täkter 
tillhandahåller vi material  
till entreprenader och  
anläggningsverksamheter  
i Norrbotten.

2014 plogades väg 
motsvarande drygt 
6 varv runt ekvatorn.

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

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

Vi är i gruvdrift dygnet runt, året 
runt. Vi flyttade berg motsvarande 
15 Globen.

Vi tog den första totalentreprenaden på 
järnväg och byggde ett tredje mötesspår på 
Kirunavaara driftplats. Där ansvarade vi för 
markarbetet och samtliga teknikgrenar inom 
järnvägen.

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 miljoner briketter under 2014.

Vi byggde vatten- och  
avloppsreningar för mot- 
svarande 20 villakvarter. 

Vi transporterar över 3 miljoner m3 
skogsråvara varje år.

Vi har byggt upp tankstationer för alter-
nativa bränslen (RME) från Norrbotten 
till Mälardalen. Genom detta har vi sänkt 
våra CO2 utsläpp med 200 000 kg CO2.

Vi markförbereder dagbrottet 
i Mertainen inför gruvstarten 
hösten 2015.

Vi erbjuder intermodala 
transporter över hela världen.

2014 lade vi asfalt 
motsvarande 5 flygplatser.

BDX GÖR SKILLNAD. Våra kunder köper projekteringar, maskiner, transporter, material och snö-
röjning. Själva tycker vi att vi säljer funktionella lösningar. Vi underhåller och bygger vägar 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 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. 



10 11

MASKIN OCH TRANSPORT
Tillsammans med våra 300 medleverantörer kan vi utföra alla typer av uppdrag  

så som schakta, lasta, lossa, transportera, ploga och lyfta. Oavsett om det rör sig om  

kortare eller längre uppdrag har vi maskiner och transportfordon som är anpassade  

för att lösa uppdraget. Men det är människorna i maskinerna som gör skillnad. 

DRIFT OCH UNDERHÅLL
Med ett välutvecklat arbetssätt med hela kedjan från arbetsledning, planering, fordon och 

personal kan vi på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt ta ett helhetsansvar för större  

och mindre drift- och underhållstjänster. Vi åtar oss allt från att sköta den lilla grusvägen 

till vägunderhåll av Europavägar. För fastighetsägare kan vi vara som en extra anställd som 

sköter allt från byte av lampor i trapphusen till grönyteskötsel och vinterunderhåll.

VÄGBYGGNAD
På BDX har vi kunskapen och erfarenheten att kunna åta oss komplexa och stora 

vägprojekt i form av under- general- eller totalentreprenader. Genom att välja en 

helhetslösning får beställaren ett kostnadseffektivt och väl utfört resultat.

MATERIAL
BDX säljer sten, sand, hyttsten, jord och grus till entreprenadarbeten och privatpersoner. 

Vi erbjuder ett brett sortiment av material i hög kvalitet. Egna täkter och krossverk på ett 

stort geografiskt område gör att vi alltid är flexibla och erbjuder god service. 

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 kallar vi funktionsentreprenad, där vi hämtar restprodukter från

kunds produktionsenheter och sedan upparbetar produkterna. Den färdiga produkten  

återförs som ny råvara till kundens produktion eller säljs.

LOGISTIKTJÄNSTER
Vi erbjuder våra kunder anpassade logistiklösningar där vi planerar och transporterar 

produkter oavsett färdsätt. Med vårt uppbyggda nätverk av partners erbjuder 

vi både de enkla till de mer komplicerade intermodala transportlösningarna. 

Vi har resurserna och kunnandet för både de små och stora, varma och kalla, enkla och 

avancerade transporterna och vi strävar alltid mot att hitta synergier mellan uppdragen. 

RAIL
BDX Rail är en komplett och erfaren aktör som jobbar med total- och  

utförandeentreprenader. Vi har alla specialistkompetenser när det handlar om  

järnväg (mark, ban, el, signal och tele). Vi utför allt från rådgivning och projektering  

till utförande för både om- och nybyggnationer. 

MILJÖ OCH ÅTERVINNING
BDX arbetar med en mängd miljörelaterade uppdrag; avfallshantering, rivning, 

rådgivning, mark- och industrisanering, alla typer av spol- och sugbilstjänster samt 

miljökonsulttjänster. Vi har fasta återvinningsanläggningar men även mobila 

anläggningar för rening av förorenat vatten och stoftavskiljning. 

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 

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

PRODUKTER OCH TJÄNSTER
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Anneth Svensson, Jonas Carlzon och Erik Widebro.

-- Det som skiljer BDX från många andra transportbolag är att vi inte bara  
utför transporter från en punkt till nästa, säger divisionschef David Bladfält.  
Vi syr ihop hela transportlösningar. Målet är att förbättra våra kunders  
lönsamhet samtidigt som vi jobbar proaktivt.

BDX hjälper bland annat kunder att få upp 
styckegods till Norrbotten genom en unik 
distributionslösning från Mälardalen till alla 
orter i Norrbotten.
 – När kunden själv ansvarar för planering-
en och lägger ut ett uppdrag som i sin tur 
ska planeras blir det en hel del dubbelarbete, 
något som kan minimeras genom att vi tar 
över hela ansvaret, menar David Bladfält. 
Tillsammans med våra egna logistikfunktio-
ner kan vi göra processen effektivare.
 Tack vare lokala medleverantörer som 
både har stora nätverk och lokal kännedom 
kan BDX erbjuda snabbare och smidigare 
leveranser varje dag. 
 – Just in time till byggplatser är en annan 
tjänst som kräver mycket planering. Vi är en 
del av en värdekedja där vi anpassar oss till 
tiden som är kritisk. För när kranen eller an-
nan maskin är på plats måste vi komma i rätt 
tid. Det kräver mycket planering, rätt fordon 
och rätt personer på rätt plats.
 
EFFEKTIVARE RUTINER
Under året har BDX satsat på bättre IT-stöd 
för att frigöra kompetens som kan användas 
på ett bättre sätt, samtidigt som medarbetar-

na blir mer motiverade. Rutinuppgifter som 
tidigare utfördes av en människa sker nu mer 
automatiserat. Samtidigt som det förbättrade 
IT-stödet effektiviserar processerna internt 
skapar det mervärden för både kunderna och 
medleverantörerna. 
 – Kunderna får möjlighet att välja om de 
exempelvis vill boka via telefon eller webben, 
spårbarheten av gods ökar, förklarar David 
Bladfält. Medleverantörerna får en större 
trygghet när de administrativa rutinerna 
fungerar bra.
 
SAMMANSATTA TJÄNSTER
För att BDX ska kunna leverera helhets-
lösningar och sammansatta tjänster krävs 
kompetens. Ett sätt att hitta nya medarbetare 
är att BDX samarbetar med universitet.
 – Inom vår division behöver vi framförallt 
människor som kan skapa, sälja in och plane-
ra logistikupplägg, säger Bladfält.
 – Just nu har vi en exjobbare som tillsam-
mans med kund tittar på ett projekt som 
handlar om att miljöeffektivisera transporter-
na. Ett företag som satsar på miljö ökar ofta 
också sin lönsamhet.
Ju mer komplexa uppdrag BDX tar på sig 

KUNSKAP OCH KOMPETENS 
UTVECKLAR LOGISTIKEN

KUNSKAP OCH KOMPETENS

desto viktigare att det finns kompetens i alla 
led. På division Logistik är det cirka 500-600 
personer, inkluderat medleverantörer och 
förare. Och alla är lika viktiga i kedjan.
 – Jag känner mig stolt över alla våra med-
arbetare, medleverantörer, underleverantörer 
och förare. Och det är ju så att när vi gör våra 
kunder konkurrenskraftiga och framgångsri-
ka blir också vi framgångsrika, avslutar David 
Bladfält.

David Bladfält, divisionschef 
Logistik, BDX.
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AFFÄRSUTVECKLING MED 
HJÄLP AV BREDD OCH SPETS

AFFÄRSUTVECKLING

Robert Eriksson, affärschef RAIL, BDX.

Tack vare bred kompetens och spetskunskaper har affärsområdet Rail kunnat 
växa fram som en helt ny nisch inom BDX.
 -- Vi använder de kunskaper som redan finns inom företaget och kombinerar 
ihop dem på ett nytt sätt. Det gör att vi, trots att vi är en liten aktör, kan räkna på 
stora helhetsuppdrag och entreprenader, säger affärschef Robert Eriksson.

Rail startade verksamheten för tre år sedan 
och har gått från en person till att totalt 100 
personer är sysselsatta inom området. Av 
dessa är 25 egna medarbetare som finns vid 
kontoren i Boden och Kiruna. Affärschef 
Robert Eriksson är placerad i Luleå.
 De största kunderna idag är Trafikverket 
och LKAB och merparten av jobben är i 
Norrbotten, framför allt i Kiruna och i Luleå.
 
FRÅN MASKINER TILL HELA  
ENTREPRENADER
– Till en början tillhandahöll vi enbart 
maskiner när det skulle byggas järnväg, men 
sedan började vi satsa på att utveckla egna 
entreprenader, berättar Robert Eriksson.  
Vi såg att vi kunde nyttja de kunskaper som 
fanns inom våra andra verksamhetsområden 
och skapa något helt nytt. Flera av de stora 
företagen som verkar inom samma nisch 
arbetade på ett mer traditionellt sätt, medan 
vi såg att vi kunde tillföra något mer genom 
att tänka annorlunda.  Det gör att vi trots att 
vi är en liten aktör på marknaden kan räkna 
på stora uppdrag.
 När det gäller entreprenader ansvarar BDX 
för allt ifrån att projektera och ta fram under-
lag till att utföra själva bygget. De största sats-
ningarna görs på totalentreprenader eftersom 
det är här mycket av kunskaperna finns. Inom 
BDX finns människorna som kan räkna och 
planera, förare och maskiner som kan utföra 

markarbeten och specialisterna som ansvarar 
för tekniken.
 
RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS
– Ofta samlar vi personer med olika kom-
petenser när vi ska svara på ett anbud eller 
upphandling.  Dels tillför det projektet flera 
dimensioner men det gör också att alla blir 
delaktiga samtidigt som vi höjer kompeten-
sen hos de som sitter med. För alla kan tillfö-
ra något och vi lär av varandra. Det gör också 
att vi kan erbjuda ännu bättre och effektivare 
lösningar för våra kunder. 
 Den röda tråden i alla projekt är människ-
orna och kompetenserna.
 – Framför allt handlar det om att använda 
rätt individ och rätt kunskap på rätt område, 
det är jätteviktigt, menar Robert Eriksson.  
Vi jobbar med Mark, Ban, El, Signal och Tele, 
vilket gör att det krävs många olika kunska-
per. Kunskaper som vi försöker nyttja i alla 
våra projekt.
 
ANSTÄLLER MED OMSORG
När BDX anställer görs det med omsorg. Det 
är viktigare att hitta rätt person än att fylla en 
lucka, särskilt för en så nischad verksamhet 
som Rail. 
 – Vi har ingen brådska utan söker tills vi 
hittar rätt person. Ofta räcker det inte med att 
enbart ha relevant utbildning utan det krävs 
även att personen varit med ett tag och har 

erfarenhet från järnvägsprojekt exempelvis SJ 
eller Trafikverket. Vi är ständigt på jakt efter 
fler medarbetare för att utveckla verksam-
heten ytterligare.
 Ett sätt för Rail, men som också gäller för 
hela BDX, är att ta in exjobbare och prak-
tikanter från universitetet, framför allt från 
väg- och vatten.
 – Då har vi chans att testa en person sam-
tidigt som de får möjlighet att lära sig av de 
mer erfarna, menar han. Det ger en oslagbar 
kombination.
 
ORDNING OCH REDA
Något genomgående är att satsningen på 
att ha ordning och reda i allt ifrån bilar och 
bland verktyg till de administrativa delarna i 
projekten. 
 – Det ska se bra ut på alla fronter såväl 
internt som mot kund, menar Robert 
Eriksson. Framför allt vill vi minska spilltider 
och bli effektivare, vi försöker tänka lite 
LEAN-modell. Det tjänar både vi själva som 
kunderna på. Och av kunderna har vi fått 
mycket beröm i allt ifrån utförande av projekt 
till färdigställande.
 – Generellt lägger vi ner mycket tid på att 
utveckla våra medarbetare så att de gör ett 
bra jobb, trivs och stannar kvar. För det är 
inte maskinerna utan människorna som gör 
jobbet, maskinen är bara ett redskap, avslutar 
Robert Eriksson.
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MODERBOLAGET
Bolaget är verksamt inom entreprenad- och logistikbranschen 
över hela landet, men har Norrland som hemmamarknad. Bolaget 
har 300 aktiva medleverantörer. 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

FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Ekonomisk utveckling i sammandrag.

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

2014 2013 2012 2011 2010

Koncernen

Nettoomsättning i koncernen, tkr 2 654 216 2 646 166 2 739 066 2 606 117 2 301 537

Resultat efter finansiella poster, tkr 20 920 30 007 81 340 74 029 60 329

Balansomslutning, tkr 907 585 1 032 004 917 737 779 405 713 383

Antal anställda, st 439 368 265 246 226

Soliditet,  % 41,0 % 35,0 % 37,6 % 38,3 % 35,9 %

Avkastning på totalt kapital, % 2,7 % 3,4 % 9,1 % 9,9 % 8,7 %

Avkastning på eget kapital, % 5,6 % 8,3 % 24,1 % 25,8 % 24,5 %

Moderbolaget

Nettoomsättning i moderbolaget , tkr 2 603 523 2 628 153 2 728 589 2 665 554 2 287 047

Resultat efter finansiella poster, tkr 5 853 6 712 40 071 53 261 33 487

Balansomslutning, tkr 697 593 795 399 689 310 610 151 606 763

Antal anställda, st 302 263 174 161 141

Soliditet, % 33,3 % 29,4 % 34,9 % 36,1 % 31,1 %

Avkastning på totalt kapital, % 1,2 % 1,3 % 6,0 % 9,1 % 5,8 %

Avkastning på eget kapital, % 2,5 % 2,9 % 17,2 % 25,3 % 18,5 %

Division Logistik vari ingår dotterbolag/intressebolag:  ·
 Trätransporter i Norrbotten AB
 Flibio AB
 Liafrakt i Norrland AB

Division Specialbolag vari ingår dotterbolagen:
 BDX Industri AB
 BDX Miljö AB
 Däckproffset i Luleå AB
 Grus & Makadam Industrisådd AB
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DIVISION ANLÄGGNING
Division Anläggning är i en fortsatt mycket expansiv utveckling. 
År 2014 har till stor del bestått i att bygga för framtiden samtidigt 
som vi har konsoliderat verksamheten. Uttrycket att gå tillbaka till 
rötterna har präglat oss under det gångna året. 

Detta har visat sig genom att vi har prioriterat följande:
 Fasta och långa basuppdrag inom den traditionella  

 BDX-verksamheten 
 Basuppdrag åt gruvföretagen 
 Stärka entreprenadverksamheten och den mer traditionella  

 maskin- och transportverksamheten 
 Specialisering av verksamheten med fortsatt decentraliserade  

 staber 

Detta utmynnade i den nya organisationen som vi presenterade i 
slutet av året. Vår förhoppning är att varje nischad del ska ha möj-
lighet att stå på egna ben och ges mer utrymme att blomstra.

Vi har även fortsatt vår satsning på att utveckla våra medarbe-
tare och medleverantörer. Genom den nya organisationen sätter 
vi medleverantörerna i centrum. För medarbetarna har BDX en 
utbildningssatsning benämd BDX Ledarskapstrappa sjösatts. Vi läg-
ger stort fokus på arbetsmiljöfrågor och på att fortsätta vår strävan 
framåt. Allt för att bli ännu bättre. 

Malmprisernas nedgång under 2014 har medfört att en del 
intressenter har blivit försiktigare i sina investeringar. De som har 
en långsiktig plan fortsätter dock med sina investeringsplaner, om 
än med reducerad budget. För BDX innebär det en utmaning och 
det gör att vi måste bli ännu bättre på att visa vad kunden får när de 
väljer oss. 

Genom att vara ansvarstagande, engagerade, affärsmässiga och 
utvecklingsdrivande ska vi fortsätta vår positiva utveckling för att 
vara den ledande utmanaren inom den svenska gruv- och anlägg-
ningsbranschen.

Rail
Inom affärsenheten Rail utför vi järnvägsprojekt och har specia-
listkompetens 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. 

Mining
Affärsenhet Mining inom Division Anläggning har ett produkt- 
och tjänsteutbud riktat på drift av gruvor. Vi utför även entre-
prenadprojekt inom gruvindustrin tillsammans med Division 
Anläggnings geografiska Marknadsområden. 

Under Affärsenhet Mining sorterar det helägda dotterbolaget 
BLETAB, (Bröderna Lindmark Entreprenad & Transport AB). 
Det är 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 kran- 
tjänster.

Ballast
Affärsenhet Ballast inom Division Anläggning arbetar med berg-
täkter, krossning och försäljning av material. Vi ser till att säkerstäl-
la kundens behov av ballast, såväl internt som externt. BDX har ett 
fyrtiotal materialtäkter och nya är på gång för att tillgodose både 
den interna och framförallt den externa marknaden. Under året 
har även nya bergtäkter etablerats i Luleå för att kunna bredda vårt 
utbud på material i området.  

Affärsområde Anläggning
Marknadsområde Kiruna omfattar Kiruna kommun. I Kiruna är 
BDX verksam i en av världens största underjordsgruvor. De stora 
gruv- och infrastruktursatsningarna och den stora samhällsom-
vandlingen är och har varit vår basverksamhet. Ett nära samarbete 
med nuvarande och kommande intressenter främjar för en stark 
framtidstro. De nya gruvfälten i Svappavaara kommer att sysselsätta 
ett stort antal av våra maskiner och fordon.

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 samt kommande satsningar på infrastruktur och 
samhällsomvandling kommer Gällivareområdet att fortsätta vara 
mycket intressant.

Marknadsområde Kalix omfattar kommunerna Kalix, Haparanda, 
Övertorneå och Överkalix. Specifikt för marknadsområdet är dess 
täktverksamhet och att det i Kalix finns en större återvinningsan-
läggning som bland annat tar hand om restprodukter, rivningsav-
fall 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 där vi ständigt utvecklar synergier 
mellan våra verksamhetsområden. Under året har vi öppnat två 
nya täkter i området för att ytterligare stärka vår position. 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. 

Marknadsområde Piteå omfattar Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och 
Arjeplog kommun. BDX fortsätter att satsa på området med ett flertal 
täkter, försäljning och vidareförädling av ballastprodukter. Bred kom-
petens har byggts upp i vindkraftsprojekt under ett flertal år. 

Västerbotten BDX finns i dag etablerad i Västerbotten med kon-
tor 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.

Ny organisation 2015-01-01

Inköp Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö Kalkyl & Anbud

Produktionsstöd Verksamhet & Processtyrning Marknad
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MASKIN & TRANSPORT MATERIAL ENTREPRENAD

DIVISION LOGISTIK
Division Logistik tar hand om logistiken för våra kunder i Norr-
land, övriga Sverige och internationellt. Vi har dedikerade produk-
tionsresurser placerade från Skåne i syd till Norrbotten i norr, och 
ett nätverk av partners runt om i världen.  

2014 har varit ett framgångsrikt år med tillväxt och lönsamhet. 
Under året har vi gjort ett antal betydande affärer inom samtliga 
marknadsområden som implementerats löpande och som ger effekt 
även under 2015 och framåt. Vi har fokuserat vidare på kunskapsin-
tensiva tjänster, exempelvis större helhetsåtaganden med ytterligare 
ansvar för planering och styrning. Våra största mervärden, förutom 
tryggheten med stora resurser, är kunskapen runt själva utförandet, 
till exempel planering av komplexa projektlaster, försörjning av 
petroleumprodukter eller flöden av rundvirke till skogsindustrin. 

Under året och i samband med implementering av nya affärer 
har vi arbetat vidare med att skapa synergier mellan uppdragen till 
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följd av säsongsvariationer och variationer i flöden. Vi har även 
fortsatt utvecklingen av vårt IT-stöd och ökat andelen elektroniska 
bokningar, för att åstadkomma en högre kundnytta och effektivise-
ra verksamheten.

BDX har satsat på att öka kompetensen och användandet av 
alternativa bränslen. Vi har nu ett eget nätverk av anläggningar för 
att tanka olika typer av biologiska drivmedel. BDX har ett stort mil-
jöansvar, och vi tar det ansvaret, vilket fallit väl ut både funktionellt 
och för miljön. Under nästa år fortsätter arbetet och vi driver bland 
annat ett projekt tillsammans med Luleå tekniska universitet för 
att utvärdera miljöeffekten vid användande av olika bränslen och 
transportslag för specialtransporter.

Våra kontor finns i Luleå, Piteå, Umeå, Örnsköldsvik och 
Stockholm. Kontoret i Örnsköldsvik öppnade under 2014. Det 
är vårt senaste kontor och en del av satsningen på att expandera 
geografiskt. Gemensamt för hela vår verksamhet är tillgänglighet 
via personlig service och engagemang, såväl hos personal som le-
verantörer. Divisionen har en bred produktportfölj och kan erbjuda 
helhetslösningar för många typer av uppdrag. Division Logistik 
består av fyra marknadsområden och tre dotterbolag. 

Tank och Bulk
Verksamheten är uppdelad i två områden: 

 En torr bulksida för att hantera logistiken kring insatsvaror  
 till process- och gruvindustrin i Norrland, foder och värme- 
 pellets.

 En våt bulksida som innefattar logistik för petroleum- och  
 kemikalieprodukter i Sverige.
Verksamheten bygger på en avancerad ruttplanering där även 3PL 
i silos kan ingå. Under året har vi expanderat bland annat med ett 
nytt uppdrag där kunden valt att outsourca stor del av planeringen 
till oss.

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. Vi erbjuder 
expressleveranser med snabba ledtider från Mälardalen och en 
stark distribution via varumärket Hit & Dit. 

Under 2014 har vi utökat vårt erbjudande av intermodala trans-
porter, vilket kommer att fortsätta även framöver. Vi ser också fram 
emot en expansion av Hit & Dit-produkten till större geografier. 

Specialtransporter
Specialtransporter jobbar med projektlaster åt kunder inom fram-
förallt bygg- och betongindustrin, men även gruvindustrin och 

vindkraftsprojekt. Sammanfattningsvis med allt som är långt, tungt 
och brett. Vi har haft en bra utveckling under 2014, framför- 
allt på grund av efterfrågan i bygg- och gruvindustrin. Vi fokuserar 
framåt på större helhetsåtaganden och projektlaster över större 
geografier.

Skogsindustri
BDX hanterar logistiken av rundvirke, flis, spån och sågade trävaror 
för våra kunder inom skogsindustrin. Vi disponerar ett antal virkes-
terminaler för att erbjuda effektiva och miljövänliga logistiklös-
ningar. Verksamheten sker via företagen Flibio AB som upparbetar 
biobränsle samt Trätransporter i Norrbotten AB som bedriver 
transport-, entreprenad- samt konsultverksamhet inom skog- och 
energisektorn.

Marknadsområdet har haft en starkt positiv utveckling under 
året med ökade volymer inom transportplanering, transportledning 
och transport av rundvirke. Vi ser även en positiv utveckling hos 
Flibio AB.

Vidare ser vi en efterfrågan av våra 3PL-tjänster, vilket är positivt 
eftersom vi har ett antal terminaler i vårt verksamhetsområde.

Liafrakt
Liafrakt har en bred geografisk täckning med dedikerade trans-
portresurser över hela Sverige, från Skåne till Norrbotten. 
Verksamheten är framförallt specialtransporter åt kunder inom 
lantbruk, industri och entreprenad. Lantbrukssektorn har haft 
en negativ konjunktur under året vilket lett till något minskade 
volymer hos våra största kunder. Det har till stor del kompenserats 
genom ett intensivt säljarbete.

DIVISION SPECIALBOLAG
Inom Division Specialbolag 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 fort-
sättningsvis att utveckla sina verksamheter.

Vi paketerar olika kompetenser och driver utvecklingsprojekt 
tillsammans med våra kunder som leder vår och våra kunders 
verksamheter framåt.

Vi ser fram emot ett intressant 2015 där vi tillsammans med våra 
medleverantörer, partners och kunder ska fortsätta arbetet med att 
utveckla nya och befintliga affärer.

Miljö och Industritjänster
BDX arbetar med en mängd miljörelaterade uppdrag; avfallshan-
tering, rivning, mark- och industrisanering, alla typer av spol- och 
sugbilstjänster och miljökonsulttjänster. Vi har fasta återvinnings-

anläggningar men även mobila anläggningar för rening av förorenat 
vatten och stoftavskiljning.

BDX jobbar med utveckling och förädling av rest- och biproduk-
ter från gruv- och stålprocess- samt skogsindustri. 

Vi utreder och analyserar kundens förutsättningar och möjlig-
heter, för att därefter lämna förslag på den kostnadseffektivaste 
totallösningen vad gäller logistik, process och produktion.

Ett exempel på det vi kallar funktionsentreprenad är att vi från 
kunds produktionsenheter omhändertar restprodukter som vi upp-
arbetar. Den färdiga produkten återförs som ny råvara till kundens 
produktion, alternativt säljs externt.

BDX Miljö
BDX Miljö arbetar med miljörelaterad verksamhet i hela Norr-
botten med basen i Malmfälten, BDX Miljö erbjuder ett brett 
spektrum av tjänster med fokus på saneringsuppdrag inklusive 
specialanpassade fordonstjänster. Övriga tjänster så som avfallshan-
tering och konsultuppdrag sker i nära samarbete med kund i form 
av anpassade lösningar. Bolaget har haft en fortsatt ökad försäljning 
även under 2014 om än i mindre skala än föregående år. 

Företaget har under de senaste åren fungerat som en intern kun-
skapsresurs för miljö och arbetsmiljö. Att denna typ av kompetens 
finns inom koncernen innebär många fördelar, exempelvis vid 
tillståndsansökningar och egenkontroll för koncernens täkter och 
anläggningar. 

Satsningen på mer avancerad utrustning och kunskap har fortsatt 
under 2014 och i slutet av året köptes ny utrustning för rörin-
spektion in. Investeringen har gjorts dels för att höja kvaliteten på 
rörinspektionstjänsterna och dels för att säkerställa arbetsmiljön för 
företagets medarbetare. Genom att personalen som utför uppdra-
gen är auktoriserade ökar möjligheterna till att erbjuda än mer 
kvalificerade tjänster. 

Av verksamhetens omsättning kommer merparten från fasta och 
återkommande uppdrag främst inom industriprojekt och avfalls-
hantering.

Övrig omsättning kommer från mindre projekt i form av mark- 
och industrisaneringar, tillståndsansökningar, kontrollprogram och 
akuta uppdrag exempelvis oljeutsläpp, bränder och andra olyckor 
som har påverkan på miljön.

Under verksamhetsåret har stort fokus legat på integrering och 
effektivisering av spol- och sugtjänster som förvärvades i början av 
året, där kunskapsöverföring mellan medarbetare i de både verk-
samheterna varit en viktig del. Förvärvet har stärkt bolaget både 
utrustnings- och kompetensmässigt men även gett större flexibilitet 
och trygghet i leveranser till kunder.

Däckproffset i Luleå AB
Däckproffset har försäljning och service till både företag och privat-
personer med specialutbildad personal samt utrustning för repara-
tion av alla typer av däck, inklusive de största entreprenaddäcken.

Bolaget har flyttat hela sin verksamhet till Storhedens handels- 
område i Luleå under december med syftet att öka närheten till 
våra nuvarande kunder samt öka våra marknadsandelar.

Genom att vår verksamhet med däckhotell stadigt ökar har bolaget 
investerat i ytterligare lagringsmöjligheter i samband med flytten.

Vår försäljning av vägtrummor och VA-produkter har upphört 
under innevarande verksamhetsår utifrån att vår leverantör har 
etablerat sig i Luleå. Däremot kommer vi att fortsätta med viss 
konsumentförsäljning av deras produkter.

BDX Industri AB
Bolaget svarar för två större industrientreprenader i Luleå.

Entreprenad brikettillverkning är en så kallad funktionsentre-
prenad som innebär avhämtning av stoft och fines från kunds pro-
duktionsenheter via bulk och pneumatiska transporter. Briketter 
produceras och levereras löpande till kunds råmaterialinlastning.

Entreprenaden har flera fördelar. Förutom miljövinsten är 
hanteringen besparande och lönsam genom ständig återvinning av 
restprodukter i alla dess former.

Under året har bolaget reinvesterat i en blandarstation med syftet 
att höja tillgängligheten och därigenom ytterligare öka brikettpro-
duktionen. 

Entreprenadåtervinning av Fe-haltiga restprodukter består i 
huvudsak av upparbetning av slaggprodukter från järn- och stål- 
tillverkning.

Industritransporter och maskintjänster utvecklas löpande. För 
att uppnå den största möjliga kostnadseffektiviteten arbetar vi med 
ständiga förbättringar i våra kunders materialflöden.

GMI
GMI är ett specialiserat produktionsbolag med basverksamhet i 
Munksund, Piteå, som framställer sand- och grusprodukter till 
både privatpersoner och företagskunder.

Största produktionsvolymerna utgörs av högkvalitativa material 
för betong- och asfaltindustrins räkning men bolaget producerar 
även specialprodukter, exempelvis sand till värmekraftverk för 
leveranser över hela Norrland, tvättade produkter till fotbollsplaner 
med konstgräs och kabelsand till vindkraftsbyggnationer.

Jordprodukter i alla former i många applikationer är också en av 
bolagets specialiteter.

I övrigt förfogar bolaget över fasta och mobila produktionsenhe-
ter för kross- och sorteringsuppdrag.
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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. Vår omorganisation i Division Anläggning medför att 
vi kan lägga större fokus på våra medleverantörer. De är 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. 

Personal
BDX är som koncern ansluten till Almega, BI, Maskinentreprenör-
erna, Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Biltrafikens 
Arbetsgivareförbund. Kollektivavtal finns tecknade för samtliga 
anställda med Transport, Fastighets, Seko och Unionen. 

Jämställdhetsplan är upprättad och uppdateras kontinuerligt. Vid 
all rekrytering finns jämställdhetsperspektivet med som en parame-
ter. Positiv särbehandling förekommer inte, utan kompetenskravet 
är det som gäller. Årliga medarbetarsamtal genomförs med samtlig 
personal och utbildningsplan upprättas utifrån dessa. En kontinu-
erlig kompetensutveckling är ett viktigt inslag i koncernens policy. 
Samtliga arbetsställen har årlig skyddsrond och handlingsplaner 
finns upprättade, för att upptäcka och åtgärda brister. 

Miljöpåverkan
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 Grus & 
Makadam Industrisådd AB, anläggningar för mellanlagring och 
behandling av avfall och farligt avfall drivs av moderbolaget,  
Grus & Makadam Industrisådd AB 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 transportre-
surser som nyttjas i verksamheten. Miljöpolicy finns upprättad.

Miljörapport 2014
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 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 och dess medleverantörer satsar på mer förnyel-
sebara drivmedel och som ett led i detta har BDX byggt upp egna 
tankstationer för RME bränsle från Norrbotten till Mälardalen. 
Målet är att minska utsläppen i förhållande till omsättningen på 
maskin- och transportarbeten. 

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 2014 – 42,3 kg
Det totala utsläppet av koldioxid var under 2014 76 240 ton. 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 75 583 264

Årets vinst 8 844 746

84 428 010

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så:

- till aktieägarna utdelas 85 kr per aktie, totalt 6 001 510

- i ny räkning överförs 78 426 500

84 428 010

BDX I SIFFROR - MODERBOLAG/DOTTERBOLAG/INTRESSEBOLAG

Koncernens annat eget kapital inklusive årets resultat enligt kon-
cernbalansräkningen uppgår till 270 089 tkr. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor. 

Styrelsens yttrande över den  
föreslagna vinstutdelningen
Den föreslagna utdelningen reducerar koncernens soliditet till 40,6 
procent och bolagets soliditet till 32,7 procent. Soliditeten är mot 
bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsam-
het 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).

  
BDX BDX BDX Däckproffset  Br Lindmark

  Företagen AB Industri AB Miljö AB i Luleå AB GMI AB Entr. O Trp AB

Nettoomsättning  2 603 523 128 217 120 337 19 082 31 935 89 309

Rörelseresultat  4 851 8 463 2 639 511 4 606 5 589

Resultat efter skatt  8 845 4 266 -138 355 3 939 2 140

 

Justerat eget kapital  232 419 68 841 21 398 8 221 42 384 29 433

Balansomslutning  697 593 107 082 52 255 11 681 57 528 106 404

Soliditet  33,3% 64,3% 40,9% 70,4% 73,7% 27,7%

 

Antal anställda  302 27 37 6 7 36

  
Transport- KA Gräv- Bygg & Mark Trä-  Intressebolag

  bolaget AB maskiner AB i Haparanda AB transporter AB Liafrakt AB Flibio AB

Nettoomsättning   82 942 22 707 35 365 169 771 31 031 11 201

Rörelseresultat  -3 415 646 1 207 770 -705 254

Resultat efter skatt  -112 -82 791 494 -69 419

 

Justerat eget kapital   25 428 19 071 3 375 2 163 679 1 063

Balansomslutning   33 601 30 513 6 396 29 321 3 309 5 233

Soliditet   75,7% 62,5% 52,8% 7,4% 20,5% 20,3%

 

Antal anställda   0 12 5 3 4 3
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Ulrika Molander, vd, BDX

STRATEGISK UTVECKLING

Män: 371 st (85%) Kvinnor: 68 st (15%)

BDX Koncernen medelantalet anställda:

Genomsnitts-
ålder:

Män:
44 år
Kvinnor:
39 år

Genomsnitts- 
ålder totalt:

Män/Kvinnor:
43 år

2,04%Intern rörelse:

BDX har gått från att sälja timtid på maskiner till sammansatta tjänster. 
 -- Medarbetare med rätt kompetens och rätt attityd är det som driver oss 
framåt. Det tillsammans med de bästa medleverantörerna och utförarna 
gör oss oslagbara, säger vd Ulrika Molander. 

– Vi har både breddat oss och tar större an-
svar i projekten. En förändring som började 
några år efter att Lulefrakt, NTG Företagen 
och Kalix LBC slogs ihop år 2003, förklarar 
Ulrika Molander. Jobben vi räknar på idag är 
stora, så det gäller att räkna och utföra rätt. 
Annars kan det få stora konsekvenser.
 – Det här ställer nya krav på arbetsledare, 
projektledare och alla andra som är delaktiga 
i projekten. Det ställer också större krav på 
våra medleverantörer. Var och en måste ta sitt 
ansvar för att helheten ska bli bra. 
 För att klara alla komplexa uppdrag krävs 
ännu mer kompetens.
 – Det handlar inte om att anställa en massa 
nya människor eller ersätta dem vi redan har. 
Vi handplockar människor med rätt kunska-
per och rätt attityd. 
 En strategi är att samarbeta med länets 
gymnasieskolor och universitet. Många från 
fordonsprogrammen har kommit in som 
maskinförare och allt fler ingenjörer har fått 
jobb hos oss. 
 – Genom studenter som gjort exjobb och 
praktik har vi fått in en del nya medarbetare, 
men vi behöver bli mer aktiva mot övriga 
universitet i Sverige, menar Ulrika Molander.  

 BDX erbjuder sommarjobb under fyra 
veckor till unga mellan 15 och 17 år. I första 
hand är det i Luleå som jobben erbjuds.
 – Det är en bra chans att tidigt etablera 
kontakt med framtida medarbetare, säger 
Ulrika Molander. Och det har varit populärt 
att söka sig hit.
 – Vi har även fått över en del nya medar-
betare från andra företag i branschen. Många 
ser fördelar med att jobba i en mer platt och 
entreprenörsstyrd organisation som BDX. Vi 
har korta och snabba beslutsvägar och tror på 
frihet under ansvar, vilket verkar uppskattas 
av de nya medarbetarna.
 
INTERNA KARRIÄRVÄGAR
– Ett strategiskt viktigt beslut som vi tog 
under året var att satsa på ett ledarskapspro-
gram, där fokus ligger på eget ledarskap men 
också att ge chefer möjlighet att utvecklas, 
fortsätter Ulrika Molander. Och gör man ett 
bra jobb så finns goda möjligheter att avance-
ra, både genom att vara expert eller chef.
 – Trivseln är också viktig. Därför lägger vi 
stor vikt vid att ha bra kontor och arbetsplatser. 
Vi uppmuntrar också till friskvård genom att 
ge ekonomiskt stöd till träning och massage. 

MEDARBETARE SOM 
STRATEGISK UTVECKLING

Vi ordnar en del gemensamma aktiviteter 
som Kortvasan och Lidingöloppet.
 – Eftersom vi är i behov av nya med- 
arbetare får vi slåss om dem som finns,  
å andra sidan hör många av sig och söker 
jobb hos oss. Idag får vi både fler och bättre 
ansökningar. Det är positivt och det visar  
att vi är en attraktiv arbetsgivare, avslutar 
Ulrika Molander.

92 37
Nyanställda: Slutade: 

Genomsnittligt 
antal anställda: 

Personalomsättning: 
Antal avgångar/genomsnittligt 
antal anställda = 9,9 %

439
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KONCERNRESULTATRÄKNING KONCERNBALANSRÄKNING

 Not 2014 2013

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning 3, 5 2 654 216 2 646 166

Punktskatter  -4 657 -8 174

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och  

pågående arbete för annans räkning  -1 015 0

Övriga rörelseintäkter  20 313 23 072

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.  2 668 857 2 661 064

Rörelsekostnader 3

Maskintjänster, råvaror och förnödenheter  -2 155 687 -2 243 030

Övriga externa kostnader 4, 6 -133 653 -99 811

Personalkostnader 7 -296 777 -235 791

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella  

anläggningstillgångar  -61 022 -54 994

Övriga rörelsekostnader  -399 -192

Summa rörelsekostnader  -2 647 538 -2 633 818

Rörelseresultat  21 319 27 246

Finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 8 0 5 458

Resultat från andelar i intresseföretag 9 0 -2 044

Resultat från övriga värdepapper och fordringar  

som är anläggningstillgångar  23 59

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 2 971 4 376

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -3 393 -5 064

Summa finansiella poster  -399 2 785

Resultat efter finansiella poster  20 920 30 031

Resultat före skatt  20 920 30 031

Skatt på årets resultat 12 -5 978 -7 672

ÅRETS RESULTAT  14 942 22 359

Årets resultat minoritet  -166 65

Årets resultat moderföretagets aktieägare  14 776 22 424

 Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 13 10 645 11 072

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 14 97 513 90 446

Pågående nyanläggningar för maskiner 15 11 099 1 069

Nyttjanderätter 16 412 477

Maskiner och andra tekniska anläggningar 17 41 057 50 480

Inventarier, verktyg och installationer 18, 19 124 121 112 679

  274 202 255 151

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 20 426 426

Andra långfristiga värdepappersinnehav 21 290 2 940

Andra långfristiga fordringar 22 0 600

  716 3 966

Summa anläggningstillgångar  285 563 270 189

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror  69 127 68 780

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  510 302 536 374

Fordringar hos intresseföretag  37 124

Aktuella skattefordringar  20 149 11 419

Övriga kortfristiga fordringar  11 925 10 360

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 8 786 50 516

  551 199 608 793

Kassa och Bank  1 696 84 266

Summa omsättningstillgångar  622 022 761 839

SUMMA TILLGÅNGAR  907 585 1 032 028
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KONCERNBALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

 Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 25

Aktiekapital  70 606 70 606

Övrigt tillskjutet kapital

Reservfond  2 864 2 864

Överkursfond  28 306 28 306

Övrigt tillskjutet kapital  31 170 31 170

Annat eget kapital inklusive årets resultat

Balanserat resultat  255 313 237 793

Årets resultat moderföretagets aktieägare  14 776 22 424

Annat eget kapital inklusive årets resultat  270 089 260 217

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  371 865 361 993

Minoritetsintresse

Minoritetsintresse  623 469

Summa eget kapital  372 488 362 462

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 26 34 020 34 992

Övriga avsättningar 27 11 091 9 810

Summa avsättningar  45 111 44 802

Långfristiga skulder 28

Övriga skulder till kreditinstitut  56 051 39 122

Övriga långfristiga skulder 18 10 628 0

Summa långfristiga skulder  66 679 39 122

Kortfristiga skulder 28

Skulder till kreditinstitut  17 883 45 845

Leverantörsskulder  235 473 225 348

Checkräkningskredit 29 52 671 205 898

Övriga kortfristiga skulder  43 680 41 156

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 73 600 67 395

Summa kortfristiga skulder  423 307 585 642

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  907 585 1 032 028

Ställda säkerheter 31 285 365 265 592

Ansvarsförbindelser 32 33 598 19 420

  2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster   21 319  27 222

Avskrivningar   61 022  55 136

Övriga ej likviditetspåverkande poster   1 412  -59

Erhållen ränta   2 971  4 376

Erhållna utdelningar   23  0

Erlagd ränta   -3 393  -5 064

Betald inkomstskatt   -15 672  -25 581

  67 682 56 030

Ökning/minskning varulager   -347 -9 799

Ökning/minskning kundfordringar   26 072  -87 250

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   40 252  49 858

Ökning/minskning leverantörsskulder   10 125  -28 332

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   8 729  12 908

Kassaflöde från den löpande verksamheten   152 513  -6 585

Investeringsverksamheten

Investeringar i goodwill   -2 877  -7 476

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -69 064  -123 114

Sålda materiella anläggningstillgångar   2 808  12 457

Omklassificering av intressebolag   0  2 850

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   0  -3 124

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar   3 249  5 511

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -65 884  -112 896

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån   33 746  133 201

Amortering av skuld   -16 817  -3 353

Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder   -181 188  0

Utbetald utdelning   -4 942  -14 121

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -169 201  115 727

Årets kassaflöde   -82 572  -3 754

Likvida medel vid årets början   84 266  88 020

Likvida medel vid årets slut   1 694  84 266
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

 Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark  14  80 450  70 489

Inventarier, verktyg och installationer  19  37 531  46 539

  117 981  117 028

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag  34  62 461  62 399

Andelar i intresseföretag  20  426  426

Andra långfristiga värdepappersinnehav  21  160  2 810

Andra långfristiga fordringar  22  0  600

  63 047  66 235

Summa anläggningstillgångar   181 028  183 263

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror   60 284  60 010

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar   422 747  440 909

Fordringar hos koncernföretag   11 291  47 353

Fordringar hos intresseföretag   37  124

Aktuella skattefordringar   9 714  7 548

Övriga kortfristiga fordringar   8 481  7 705

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  24  3 935  47 681

  456 205  551 320

Kassa och bank   76  806

Summa omsättningstillgångar   516 565  612 136

SUMMA TILLGÅNGAR   697 593  795 399

 Not 2014 2013

Nettoomsättning  3, 5  2 603 523  2 628 153

Punktskatter   -3 335  -4 285

Övriga rörelseintäkter  33 7 983  7 317

  2 608 171  2 631 185

Rörelsens kostnader  3

Maskintjänster, råvaror och förnödenheter   -2 302 645  -2 377 608

Övriga externa kostnader  4, 6, 33  -82 867  -65 831

Personalkostnader  7  -199 144  -166 630

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -18 311  -17 396

Övriga rörelsekostnader   -354  -185

Summa rörelsens kostnader   -2 603 321  -2 627 650

Rörelseresultat   4 850  3 535

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag  8  0  5 458

Resultat från andelar i intresseföretag  9  0  -2 044

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar   4  4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  10  3 345  3 477

Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 345  -3 695

Summa resultat från finansiella poster   1 004  3 200

Resultat efter finansiella poster   5 854  6 735

Bokslutsdispositioner  23  6 367  3 351

Skatt på årets resultat  12  -3 376  -3 313

ÅRETS RESULTAT   8 845  6 773
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

 2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster  4 851  3 512

Avskrivningar  18 311  17 396

Övriga ej likviditetspåverkande poster  -423  -86

Erhållen ränta  3 345  3 477

Erhållna utdelningar  4  4

Erlagd ränta  -2 191  -3 695

Betald inkomstskatt  -5 541  -14 840

 18 356  5 768

Ökning/minskning varulager  -274  -9 588

Ökning/minskning kundfordringar  18 161  -85 207

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  79 119  40 431

Ökning/minskning leverantörsskulder  -16 425  -21 481

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  106 932  32 109

Kassaflöde från den löpande verksamheten  205 869  -37 968

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -21 568  -60 315

Sålda materiella anläggningstillgångar  2 305  2 949

Investeringar i dotterbolag  -62  -4 572

Sålda dotterbolag  0  5 458

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar  0  -2 650

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar  3 250  215

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -16 075  -58 915

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån  0  110 139

Amortering av skuld  -185 582  0

Utbetald utdelning  -4 942  -14 121

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -190 524  96 018

Årets kassaflöde  -730  -865

Likvida medel vid årets början  806  1 671

Likvida medel vid årets slut  76  806

 Not 2014-12-31 2013-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital  25

Bundet eget kapital

Aktiekapital   70 606  70 606

Överkursfond   28 306  28 306

Reservfond   2 460  2 460

  101 372  101 372

Fritt eget kapital

Balanserat resultat   75 583  73 752

Årets resultat   8 845  6 773

  84 428  80 525

Summa eget kapital   185 800  181 897

Obeskattade reserver  35  59 767  66 135

Avsättningar

Övriga avsättningar  27  2 958  3 380

Summa avsättningar   2 958  3 380

Kortfristiga skulder  28

Skulder till kreditinstitut   0  35 000

Checkräkningskredit  29  52 671  203 097

Leverantörsskulder   193 985  210 410

Skulder till koncernföretag    113 927  14 539

Övriga kortfristiga skulder   34 601  32 648

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  30  53 884  48 293

Summa kortfristiga skulder   449 068  543 987

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   697 593  795 399

Ställda säkerheter  31  186 496  186 496

Ansvarsförbindelser  32  32 183  18 004
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NOTER

NOT 1  REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Fr o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredo-
visningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredo-
visningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom 
BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts 
i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat 
innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och att om-
räknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar och noter. 
Effekterna av övergången visas i not 2.

KONCERNREDOVISNING
BDX Företagen AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om 
koncernföretag finns nedan. Dotterföretagen inkluderas i kon-
cernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredo-
visningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet 
upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 
Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytan-
det erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inled-
ningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens 
andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt värde. 
Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade iden-
tifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffnings-
värdet inklusive värdet av minoritetsintresset och värderas initialt 
till anskaffningsvärdet. Mellanhavanden mellan koncernföretag 
elimineras i sin helhet.

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

INTRESSEFÖRETAG 
BDX Företagen AB innehar ägande till 50% i intresseföretaget Flibio 
AB. BDX Företagen AB har valt att inte redovisa intresseföretaget 
i koncernredovisningen då företaget är ringa, med hänvisning till 
ÅRL 7:25. 

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
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 
som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån 
de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balans-
dagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader 
som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i 
koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte 
bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig framtid. 
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 än hänförlig till 
en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

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

PÅGÅENDE UPPDRAG
För utförda tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag redovi-
sas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som 
intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigstäl-
landegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett upp-
drags 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 kom-
mer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag 
redovisas omgående som kostnad.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandeperioden. 
Goodwill skrivs av över fem år. 

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

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

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

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. 

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

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv-
ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och 
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av 
materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas:
Kontorsbyggnader  10-73 år
Industribyggnader 15-65 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-15 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

LEASINGAVTAL
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och förde-
larna med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegi-
varen till ett företag i BDX Företagen AB:s koncern klassificeras 
i koncernredovisningen som finansiella leasingavtal. Finansiella 
leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter redovisas som 
tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången och skulden 
värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet 
av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till lea-
singavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på 
ränta och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den leasade 
tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden. 

FINANSIELLA INSTRUMENT
Kassa och bank
Sedan januari 2014 ingår BDX Företagen AB i en finansieringslös-
ning med sina dotterbolag. Finansieringen sker via koncernkonto, 
vilket innebär att bolagets likvida medel redovisas som mellanha-
vanden med dotterbolagen och inte som tidigare gentemot extern 
långivare. Checkkrediten avser koncernkonto för hela koncernen.

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. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre innehav av 
räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar 
ingående i posten och redovisas inledningsvis till anskaffningsvär-
de. I efterföljande redovisning redovisas aktierna till anskaffnings-
värde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfal-
lotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över 
lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas.

KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisa-
de kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller 
utbetalningar.

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, 
disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en mark-
nadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaff-
ningstidpunkten. 

Noter, gemensamma för moderbolag och koncern.
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MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGS- OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderfö-
retaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

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

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

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdis-
positioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bok-
slutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag 
redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde.

Aktier och andelar i dotterföretag 
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde 
efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet in-
går köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. 
Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffnings-
värdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas 
som intäkt.

Materiella anläggningstillgångar
I moderföretaget görs inga avsättningar för återställandekostnader 
i samband med förvärv av materiella anläggningstillgångar. I stället 
tillämpas principen att avsättning för återställandekostnader görs 
successivt. 

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som 
operationell leasing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella 
eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden. Uthyrning av kontorslokaler klassificeras 
som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under 
leasingperioden.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten 
skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansom-
slutningen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och 
obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

NOT 2  EFFEKTER AV ÖVERGÅNG TILL K3
Detta är den första års-och koncernredovisningen för K3-
konverteringen som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovis-
ningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats när koncern-
redovisningen upprättats per den 31 december 2014 och för den 
jämförande information som presenteras per 31 december 2013, 
samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående fi-
nansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2013 
(koncernens tidpunkt för övergång till K3).

Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35 första 
gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång till K3 ska 
en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalansräkning i vilken 
K3s redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas retroaktivt. 
När koncernens ingångsbalansräkning enligt K3 upprättades juste-
rades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet 
med Bokföringsnämndens allmänna råd. En förklaring till hur 
övergången från tidigare redovisningsprinciper har påverkat kon-
cernens ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna 
som hör till dessa.

(NOT 2 FORTS)

   Effekter under

  Utgående 2013 avs poster Utgående

  balans 2013 som justerats balans 2013

  enligt tidigare i ingångs- enligt

 Not principer balansräkningen K3-reglerna

Koncernens/Bolagets balansräkningar enligt K3 per 2013-12-31  

har sammanställts på följande sätt:

Koncernen

Byggnad och mark  12  90 422  23  90 445

Årets resultat   22 400  23  22 423

Moderbolaget

Byggnader och mark  12  70 466  23  70 489

Årets resultat  20  6 750  23  6 773

Koncernens/bolagets eget kapital har påverkats på följande sätt  

av övergången till K3:

Koncernen

Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer     361 969

Eget kapital 2013-01-01 enligt K3     361 969

Justeringar under 2013: Komponentavskrivningar     23

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3     361 992

Moderbolaget

Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer     181 875

Eget kapital 2013-01-01 enligt K3     181 875

Justeringar under 2013: Komponentavskrivningar     23

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3     181 898

  Resultatposter  Resultatposter

  2013 enligt Effekter av 2013 enligt

 Not tidigare principer K3 2013 K3-reglerna

Koncernens/Bolagets resultaträkningar enligt K3 per 2013-12-31 har  

sammanställts på följande sätt:

Koncernen

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -55 017  23  -54 994

Moderbolaget

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   -17 420  23  -17 397
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NOT 3  INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
 2014 2013

Försäljning

BDX Företagen AB  13 %  15 %

BDX Industri AB  4 %  5 %

BDX Miljö AB  3 %  19 %

Däckproffset i Luleå AB  7 %  16 %

Trätransporter i Norrbotten AB  85 %  100 %

Grus & Makadam Industrisådd AB  99 %  100 %

Br Lindmark Entreprenad o Transport AB  99 %  77 %

Transportbolaget Kiruna AB  21 %  0 %

Kurt Anderssons Grävmaskiner AB  98 %  98 %

Liafrakt i Norrland AB  3 %  9 %

Bygg & Mark i Haparanda AB  70 %  22 %

Inköp

BDX Företagen AB  12 %  10 %

BDX Industri AB  46 %  45 %

BDX Miljö AB  72 %  80 %

Däckproffset i Luleå AB  10 %  18 %

Trätransporter i Norrbotten AB  85 %  99 %

Grus & Makadam Industrisådd AB  49 %  46 %

Br Lindmark Entreprenad o Transport AB  48 %  63 %

Transportbolaget Kiruna AB  100 %  98 %

Kurt Anderssons Grävmaskiner AB  8 %  11 %

Liafrakt i Norrland AB  14 %  12 %

Bygg & Mark i Haparanda AB  43 %  33 %

NOT 4  ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Revisionsuppdraget, PwC  929  900  490  488

Andra uppdrag, PwC  454  1 045  449  1 045

Summa  1 383  1 945  939  1 533

NOT 5  INTÄKTERNAS FÖRDELNING
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

I nettoomsättningen ingår intäkter från:

Avräknade maskin- och transporttjänster  1 719 690  1 821 642  1 175 429  1 263 236

Entreprenader, resultatavräknad fakturering  1 304 797  1 264 232  1 270 842  1 218 968

Produktions- och övriga tjänsteintäkter  122 608  88 994  63 953  42 566

Material och varor  159 585  164 439  93 299  103 383

Övrigt  27 539  8 880  0  0

Elimineras  -680 003  -702 021  0  0

Summa  2 654 216  2 646 166  2 603 523  2 628 153

NOT 6  KONSTATERAD KUNDFÖRLUST
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Konstaterad kundförlust  497  1 118  465  1 066

Summa  497  1 118  465  1 066

NOT 7  LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Medelantalet anställda

Kvinnor  68  58  53  45

Män  371  310  249  218

Totalt  439  368  302  263

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direktören  3 863  2 553  3 863  2 553

Löner och ersättningar till övriga anställda  196 765  156 493  128 015  106 915

 200 628  159 046  131 878  109 468

Sociala avgifter enligt lag och avtal till styrelse och VD  1 505  1 369  1 505  1 369

Pensionskostnader till styrelse och VD  1 715  1 479  1 715  1 479

Sociala avgifter enligt lag och avtal  63 163  51 644  41 275  37 073

Pensionskostnader  15 774  16 554  10 806  10 188

Totalt  282 785  230 092  187 179  159 577

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor  1  0  1  0

Män  9  10  9  10

Totalt  10  10  10  10

Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare

Kvinnor  1  0  1  0

Män  5  7  5  7

Totalt  6  7  6  7

NOT 8  RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Realisationsresultat vid försäljningar  0  5 458  0  5 458

Summa  0  5 458  0  5 458
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NOT 9  RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Realisationsresultat vid försäljningar  0  -6  0  -6

Nedskrivningar  0  -2 038  0  -2 038

Summa  0  -2 044  0  -2 044

NOT 10  ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter  2 911  4 093  3 297  3 194

Kursdifferenser  60  283  49  283

Summa  2 971  4 376  3 346  3 477

Varav avseende koncernföretag  0  0  680  0

NOT 11  RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Räntekostnader  -3 222  -3 939  -2 189  -2 570

Kursdifferenser  -171  -1 125  -156  -1 125

Summa  -3 393  -5 064  -2 345  -3 695

Varav avseende koncernföretag  0  0  779  0

NOT 12  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt för året  -6 868  -8 036  -3 376  -3 313

Aktuell skatt hänförlig till tidigare år  -73  -1  0  0

Uppskjuten skatt  963  365  0  0

Summa  -5 978  -7 672  -3 376  -3 313

NOT 13  GOODWILL
 Koncernen

 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden  16 652  11 836

Årets aktiverade utgifter, inköp  2 877  7 476

Försäljningar och utrangeringar  -114  -2 660

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  19 415  16 652

Ingående avskrivningar  -5 580  -3 090

Försäljningar och utrangeringar  0  840

Årets avskrivningar  -3 189  -3 330

Utgående ackumulerade avskrivningar  -8 769  -5 580

Utgående restvärde enligt plan  10 646  11 072

NOT 14  BYGGNADER OCH MARK
Fastigheterna används huvudsakligen i den egna verksamheten

och anses utgöra rörelsebyggnader. Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden  147 131  99 976  98 899  68 716

Inköp  12 405  32 037  12 405  31 592

Försäljningar och utrangeringar  -500  -1 526  -157  -1 409

Omklassificeringar  291  16 644  0  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  159 327  147 131  111 147  98 899

Ingående avskrivningar  -56 686  -40 360  -28 410  -26 951

Försäljningar och utrangeringar  349  730  157  621

Årets avskrivningar  -5 477  -5 126  -2 444  -2 103

Omklassificeringar  0  -11 953  0  0

Omräkningsdifferenser K3  0  23  0  23

Utgående ackumulerade avskrivningar  -61 814  -56 686  -30 697  -28 410

Utgående restvärde enligt plan  97 513  90 445  80 450  70 489

NOT 15  PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR FÖR MASKINER
 Koncernen

 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden  1 069  17 683

Inköp  10 320  930

Omklassificeringar  -291  -17 544

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  11 098  1 069

Ingående avskrivningar  0  -12 994

Omklassificeringar  0  12 994

Utgående ackumulerade avskrivningar  0  0

Utgående restvärde enligt plan  11 098  1 069
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NOT 16  NYTTJANDERÄTTER
 Koncernen 

 2014 2013 

Ingående anskaffningsvärden  1 964  1 964

Försäljningar och utrangeringar  -488  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  1 476  1 964

Ingående avskrivningar  -904  -594

Försäljningar och utrangeringar  488  0

Årets avskrivningar  -65  -311

Utgående ackumulerade avskrivningar  -481  -905

Ingående nedskrivningar  -583  -583

Utgående ackumulerade nedskrivningar  -583  -583

Utgående restvärde enligt plan  412  476

NOT 17  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
 Koncernen

 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden  149 205  127 807

Inköp  2 320  13 801

Försäljningar och utrangeringar  -1 155  -4 723

Omklassificeringar  0  12 320

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  150 370  149 205

Ingående avskrivningar  -98 725  -81 286

Försäljningar och utrangeringar  1 127 4 670

Årets avskrivningar  -11 725  -11 352

Omklassificeringar  10  -10 757

Utgående ackumulerade avskrivningar  -109 313  -98 725

Utgående restvärde enligt plan  41 057  50 480

NOT 18  FINANSIELLA LEASINGAVTAL
I koncernens materiella anläggningstillgångar ingår leasingobjekt

som innehas enligt finansiella leasingavtal enligt följande Koncernen

 2014 2013

Inventarier, verktyg och installationer

Anskaffningsvärden  12 037  0

Ackumulerade avskrivningar  -1 254  0

 10 783  0

NOT 19  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden  226 335  181 774  99 797  76 981

Ingående anskaffningsvärde vid förvärv av dotterbolag  0  1 877  0  0

Inköp  42 610  75 733  9 163  28 721

Försäljningar och utrangeringar  -10 689  -20 558  -8 147  -5 905

Omklassificeringar  -10  -12 491  0  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  258 246  226 335  100 813  99 797

Ingående avskrivningar  -113 655  -97 111  -53 259  -41 797

Ingående ackumulerade avskrivningar vid förvärv av dotterbolag  0  -1 200  0  0

Försäljningar och utrangeringar  7 164  8 949  5 002  3 744

Årets avskrivningar  -38 417  -35 017  -15 026  -15 205

Omklassificeringar  0  10 724  0  0

Utgående ackumulerade avskrivningar  -144 908  -113 655  -63 283  -53 258

Utgående restvärde enligt plan  113 338  112 680  37 530  46 539

NOT 20  ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
     Bokfört Bokfört  

Moderbolaget Säte Antal Innehav Kvotvärde värde 2014 värde 2013

Flibio AB 

556557-0214  Luleå  500  50%  100  426  426

Summa      426 426

NOT 21  ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden  2 940  503  2 810  375

Tillkommande värdepapper  1  2 651  0  2 650

Avgående värdepapper  -2 650  -215  -2 650  -215

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  291  2 939  160  2 810

Utgående redovisat värde, totalt  291  2 939  160  2 810

NOT 22  ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden  600  600  600  600

Försäljningar och utrangeringar  -600  0  -600  0

Utgående anskaffningsvärden  0  600  0  600
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NOT 23  BOKSLUTSDISPOSITIONER
  Moderbolaget

   2014 2013

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan    2 677 -172

Förändring av periodiseringsfond    3 690 3 523

Summa    6 367 3 351

NOT 24  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
 Koncernen Moderbolaget

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda leasingkostnader inkl hyreskostnader 670 20 528 2 060

Övriga förutbetalda kostnader 4 245 4 131 2 297 0

Övriga upplupna intäkter 3 871 46 365  1 110 45 621

Summa 8 786 50 516 3 935 47 681

NOT 25  FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
   Annat eget

  Övrigt kapital

 Aktie tillskjutet och årets  Minoritets- Totalt eget

Koncernen kapital kapital resultat Summa intresse kapital

Eget kapital 2013-12-31 70 606 31 170 260 194 361 970 469 362 439

Effekt av byte av redovisningsprincip:

 Komponentavskrivningar byggnader   23 23  23

Justerad ingående balans 2014 70 606 31 170 260 217 361 993 469 362 462

Utdelning enligt beslut av årsstämman   -4 942 -4 942  -4 942

Förändring av omräkningsdifferens avs

befintliga dotterföretag   38 38 -12 26

Årets resultat   14 776 14 776 166 14 942

Eget kapital 2014-12-31 70 606 31 170 270 089 371 865 623 372 488

     Övrigt fritt Summa

Moderbolaget  Aktiekapital Reservfond Överkursfond eget kapital eget kapital

 

Eget kapital 2013-12-31  70 606 2 460 28 306  80 502 181 874

Effekt av byte av redovisningsprincip:

 Komponentavskrivning byggnader      23 23

Justerad ingående balans 2014  70 606 2 460 28 306 80 525 181 897

Utdelning enligt beslut av årsstämman     -4 942 -4 942

Årets resultat     8 845 8 845

Eget kapital 2014-12-31  70 606 2 460 28 306 84 428 185 800

Aktiekapitalet består av 70 606 st aktier med kvotvärde 1 000 kr.

NOT 26  UPPSKJUTEN SKATT
 Koncernen

 2014 2013

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 32 700 33 525

Uppskjuten skatteskuld hänförlig till skattemässigt ej  

avdragsgilla avskrivningar på uppskrivet värde på fastigheter 1 320 1 467

 34 020 34 992

NOT 27  ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR
 Koncernen Moderbolaget

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Garantiåtaganden 3 974 4 396 2 958 3 380

Övriga poster  7 117 5 414 0 0

Summa  11 091 9 810 2 958 3 380

NOT 28  UPPLÅNING
 Koncernen Moderbolaget

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut  56 051 39 122 0 0

Skulder finansiell leasing  10 628  0  0  0

Summa  66 679  39 122  0  0

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit  52 671  205 897  52 671  203 097

Skulder till kreditinstitut  17 883  45 845  0  35 000

Summa  70 554  251 742  52 671  238 097

Summa räntebärande skulder  137 233  290 864  52 671  238 097

Förfallotider skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen  52 490  38 030  0  0

Förfaller senare än fem år efter balansdagen  3 929  650  0  0

Summa  56 419  38 680  0  0

NOT 29  CHECKRÄKNINGSKREDIT
 Koncernen Moderbolaget

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 171 000 206 000 171 000 206 000

Utnyttjad kredit 52 671 205 898 52 671 203 097
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NOT 30  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
 Koncernen Moderbolaget

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 29 968 26 403 20 620 18 708

Upplupna sociala avgifter 13 800 14 292 9 916 10 363

Övriga upplupna kostnader 29 832 26 700 23 348 19 222

Summa 73 600 67 395 53 884 48 293

NOT 31  STÄLLDA SÄKERHETER
 Koncernen Moderbolaget

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Fastighetsinteckningar 37 296 37 296 34 546 34 546

Företagsinteckningar 246 236 228 236 151 950 151 950

Maskiner med äganderättsförbehåll 1 833 60 0 0

Summa ställda säkerheter 285 365 265 592 186 496 186 496

NOT 32  ANSVARSFÖRBINDELSER
 Koncernen Moderbolaget

 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Flibio AB 2 000 2 000 2 000 2 000

Grus & Makadam Industrisådd AB 1 415 0 0 0

Br Lindmark Entreprenad o Transport AB 12 000 16 004 12 000 16 004

BDX Miljö AB 18 183 1 416 18 183 0

Summa ansvarsförbindelser 33 598 19 420 32 183 18 004

NOT 33  LEASINGAVTAL
 Koncernen Moderbolaget

 2014 2013 2014 2013

Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke  

uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år  4 716 2 834 3 336 2 358

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 10 561 5 149 7 262 4 977

Förfaller till betalning senare än fem år 2 850 220 1 806 220

 18 127 8 203 12 404 7 555

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter 10 547 7 098 6 933 3 422

Framtida minimileaseintäkter som kommer att erhållas avseende icke

uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 689 575 689 575

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 953 769 953 769

Förfaller till betalning senare än fem år 341 20 341 20

 12 530 8 462 8 916 4 786

Under perioden erhållna variabla leasingintäkter  4 885 5 838 4 640 5 838

NOT 34  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 i Norrland AB i likvidation, 556211-8470  Luleå  2 000  100%  100  206

Däckproffset i Luleå AB, 556249-6645  Luleå  790  99%  1 000  560

Grus & Makadam Industrisådd AB, 556103-6160  Piteå  40 000  100%  100  24 315

Trätransporter i Norrbotten 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

BDX Mitt AB, 556973-1853  Luleå  50  100%  1 000  50

Mejerifrakt ek för i likvidation, 797000-2270  Luleå   100%   420

Summa moderbolagets aktier i dotterbolag      62 461

Koncernbolagsaktier i dotterbolag

Kurt Anderssons Grävmaskiner AB, 556102-9900  Gällivare  1 000  100%  1 000  30 940

Transportbolaget Kiruna AB, 556105-7831  Kiruna  16 478  100%  100 

     30 940

NOT 35   OBESKATTADE RESERVER
  Moderbolaget

   2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och

avskrivningar enligt plan    6 702 9 380

Periodiseringsfond   53 065 56 755

Summa   59 767 66 135
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"Tack vare kloka ägare och duktiga medarbetare  

har BDX Företagen fortsatt sin utveckling.  

De stora utvecklingsmöjligheter som BDX står inför  

ska vi klara av tillsammans med våra kunder,   

ägare, medleverantörer och medarbetare".

KONCERNLEDNING OCH STYRELSE

KONCERNLEDNING: Mikael Backgård, ekonomi- och finansdirektör, Magnus Granljung, divisionschef Anläggning, 
David Bladfält, divisionschef Logistik, Mats Grönberg, divisionschef Specialbolag, Ulrika Molander, verkställande 
direktör och Håkan Nilsson, utvecklingschef.

ORDFÖRANDE

Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman 2015-04-18 för fastställelse.

Luleå 2015-03-16

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-03-16.

Rolf Anttila
Auktoriserad revisor

STYRELSE: Stående, Fredrik Brun, arbetstagarrepresentant, Anders Öqvist, vice ordförande, Tomas Turovaara, 
ledamot, Tomas Bergdahl, ledamot, Fredrik Östling, ledamot, Ulrika Molander, verkställande direktör, Benny Öhman, 
ledamot. Sittande, David Ström, ledamot, Mats Öhrlund, ordförande, Roger Åström, ledamot, Gunilla Peterson, 
arbetstagarrepresentant.

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

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för BDX Företagen AB för år 2014. 

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 rätt-
visande 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 oegentlig-
heter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncernredo-
visningen 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 årsredovisning-
en och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisions-
bevis 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.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-
ningen 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 2014 och av 
dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovis-
ningslagen. 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 beträf-
fande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för BDX Företagen AB för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande 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 dis-
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltning-
en på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrel-
sens 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 sty-
relseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat 
i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsord-
ningen.

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 verkstäl-
lande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Luleå  den 16 mars 2015

Rolf Anttila 
Auktoriserad revisor
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