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Rejmekoncernen
TAGE REJMES BIL AB är moderbolag i Rejmekoncernen  
med huvuduppgift att förvalta de marknadsbolag i vilka 
koncernens rörelse bedrives samt de fastighetsbolag i vilka 
koncernens rörelsefastigheter administreras . Vidare svarar 
moderbolaget för koncernens finansförvaltning och  
kapitalanskaffning, datasystemens drift och utveckling  
samt koncerngemensamma administrativa rutiner . 

Styrelseordförande är Rudolf Knopf

Koncernchef är Christer Börelius

Verkställande direktör är Gunnar Sanderup

TAGE REJMES I NORRKÖPING BIL AB svarar för  
försäljning och leasing av Volvo, Renault och Dacia  
personbilar och Renault och Dacia lätta transportbilar,  
service, reservdelar, Hertz biluthyrning samt drivmedel  
i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik . 

Verkställande direktör är Mikael Larsson

TAGE REJMES I LINKÖPING BIL AB svarar för försäljning  
och leasing av Volvo, Renault och Dacia personbilar och 
Renault- och Dacia lätta transportbilar, service, reservdelar, 
Hertz biluthyrning samt drivmedel i Linköping, Mjölby  
och Åtvidaberg .

Verkställande direktör är Henrik Jedberger.

TAGE REJMES I ÖREBRO BIL AB svarar för försäljning och 
leasing av Volvo, Renault och Dacia personbilar och Renault- 
och Dacia lätta transportbilar, service, reservdelar, Hertz 
biluthyrning samt drivmedel i Örebro, Lindesberg, Askersund 
och Hallsberg .

Verkställande direktör är Peter Andersson .
 

FOREMA BIL AB svarar för försäljning och leasing av Ford  
personbilar och lätta transportbilar samt service och  
reservdelar i Linköping, Norrköping och Örebro . 

Den 31 december sammanfördes Forema Bil ABs verksamhet 
med övriga Rejmebolag på respektive huvudort Norrköping, 
Linköping och Örebro . I samband med beslutet om samman-
slagning valde Mikael Jacobsson att lämna företaget .

Verkställande direktör var Mikael Jacobsson  
t .o .m . 2014-08-04 .  

2014-08-05 t .o .m . 2014-12-31 var Gunnar Sanderup t .f VD .

TAGE REJMES LASTVAGNAR AB svarar för försäljning och 
leasing av Volvo lastvagnar och bussar samt service och  
reparationer, reservdelar och drivmedel i Norrköping,  
Linköping, Motala och Tranås . 

Verkställande direktör är Anders Nilsson .

TAGE REJMES I ÖREBRO LASTVAGNAR AB svarar för  
försäljning och leasing av Volvo lastvagnar och bussar  
samt service och reparationer, reservdelar och drivmedel i  
Örebro, Lindesberg, Askersund, Katrineholm och Nyköping .

Verkställande direktör är Lennart Eidvall.

FASTIGHETS AB TAGE REJME och FASTIGHETS AB  
BETTORP förvaltar koncernens rörelsefastigheter i  
Norrköping, Linköping, Finspång, Mjölby, Åtvidaberg,  
Söderköping, Valdemarsvik, Tranås och Motala respektive 
Örebro, Lindesberg, Askersund och Hallsberg .
*) Övriga helägda dotterbolag är: Bildemo i Linköping AB,  
 Autogrossisten i Norrköping AB, Filbyter Bil AB, Tage Rejmes Trading AB,  
 Tage Rejmes Transkyl AB . Någon verksamhet har inte bedrivits i dessa  
 bolag under 2014 .
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Styrelseordförande
Förhoppningen att världskonjunkturen efter en lång rad av 
år med dålig tillväxt skulle vända uppåt under 2014 infriades 
inte . Endast USA visade en påtaglig förbättring med ökande 
bruttonationalprodukt och ökad sysselsättning på arbets-
marknaden . Kina har under många år visat höga tillväxtsiffror, 
men under det gångna året har tillväxten och även inflationen 
avtagit . Inom EU-området har antalet länder med stora  
budgetunderskott ökat, vilket kommer att kräva reformer som 
kan ha en dämpande effekt på konjunkturen . Den europeiska 
centralbanken ECB har i flera steg sänkt styrräntan för att  
stimulera investeringar och konsumtion, men trots ökad  
penningmängd på marknaden och i ett historiskt perspektiv 
sett extremt låga utlåningsräntor har inflationen i samtliga 
EU-länder legat under det önskvärda inflationsmålet  
på 2 procent .

Osäkerheten inför framtiden har medfört minskade investe-
ringar i industrin med påföljd att arbetslösheten i flertalet av 
EU-länderna ligger kvar på en oförändrad hög nivå . Osäker-
heten förstärks av politiska och militära händelser som  
Rysslands annektering av Krimhalvön och inblandning av 
ryska och ryskledda trupper i kriget i östra Ukraina . 

De sanktioner som USA och EU har utfärdat mot Ryssland har 
haft negativa konsekvenser för exporten till Ryssland vilket 
även har drabbat svenska företag . Extremt låga olje- och  
elpriser, som under normala förhållanden skulle ha bidragit  
till en positiv konjunkturutveckling har haft ingen eller  
endast ringa effekt .

Trots en övervägande negativ bild av världsekonomin har  
försäljningen av nya personbilar i världen ökat under det 
gångna året . Volvo redovisar med 465 866 sålda enheter,  

den högsta försäljningssiffran 
i företagets historia, främst på 
grund av starkt ökande försäljning 
på den kinesiska marknaden .

Situationen i Sverige präglas i  
likhet med andra länder av en 
osäkerhet om den framtida  
utvecklingen av ekonomin och 
sysselsättningen . Till skillnad 
från övriga europeiska länder har 
Sverige dock sunda statsfinanser 
och kan således stimulera statliga 

investeringar för att främja sysselsättningen och motverka 
arbetslöshet . Sveriges Riksbank har följt ECB och sänkt repo-
räntan till 0 procent . Räntebanan, dvs . prognosen om räntans 
utveckling indikerar fortsatt låga räntor till mitten av 2016 . 
Trots dessa åtgärder och en försvagning av den svenska  

kronans värde främst mot Euron och US-dollarn har exporten 
inte ökat i önskad omfattning . Sverige har dock alltjämt ett  
överskott i sin handelsbalans .

Oron om framtiden förstärks av ett politiskt instabilt läge,  
som när Riksdagen röstade ner regeringens budgetförslag  
för 2015 . Som en följd av detta aviserade regeringen att  
utlysa nyval i mars 2015 . Efter en politisk kompromiss med  
allianspartierna beslutade sig dock regeringen för att inte  
genomföra detta nyval .

Trots all osäkerhet som råder internationellt och nationellt  
har det gångna året präglats av en positiv utveckling för  
bilbranschen i Sverige . Antalet registrerade nya personbilar i 
landet har ökat med 12,74 procent från 269 599 bilar under 
2013 till 303 948 under 2014 . Även lastvagnsmarknaden  
har ökat, om än mer försiktigt . Under det gångna året  

VERKSAMHETEN UNDER 2014

”Trots all  
osäkerhet som  

råder internationellt  
och nationellt har  
det gångna året  
präglats av en  

positiv utveckling  
för bilbranschen  

i Sverige.”
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registrerades 4 711 tunga lastvagnar över 16 ton totalvikt,  
en ökning med 8,42 procent från fjolårets siffra på  
4 345 enheter .

För Rejmekoncernen har 2014 varit ett investeringsintensivt 
och händelserikt år . I början av året tog vi efter en omfattande 
renovering och ombyggnad vår nya bilhall i Örebro i bruk . På 
en yta av närmare 6 000 m2 exponerar vi nya och begagnade 
bilar av våra märken Volvo, Renault, Dacia och Ford . Varje 
märke disponerar en separat utställningsyta som är anpassad 
till märkets specifika marknadsförings- och identifikations-
program . Hela Foremas Fordverksamhet flyttades till vår  
anläggning på Bettorpsområdet och integrerades med  
företagets övriga verksamhet .

På samma område byggdes också i anslutning till service-
verkstaden en Svanenmärkt tvättanläggning som på  
övervåningen innehåller personalutrymmen och lunchrum 
för verkstadspersonalen .

I Norrköpings togs i juni efter omfattande ombyggnads- och 
renoveringsarbeten vår nya bilhall i bruk, där vi från varandra 
skilda plan exponerar våra märken Volvo samt Renault och 
Dacia . I Åtvidaberg uppfördes ortens enda Svanenmärkta 
tvättanläggning som togs i bruk i början av 2015 . 

För att effektivisera och utnyttja våra nyskapade resurser på 
ett bättre sätt beslutade koncernledningen att sammanföra 
dotterbolaget Forema Bil ABs verksamhet med övriga  
Rejmebolag på respektive huvudort Norrköping, Linköping 
och Örebro . Sammanslagningen genomfördes per den sista 
december 2014 . 

Under 2015 genomförs en omdisponering av våra verk-
stadsresurser i Norrköping, där all verksamhet som omfattar 
försäljning av externa verkstadstjänster och bildelsförsäljning 
för alla våra bilmärken koncentreras till huvudverkstaden på 
Lindövägen . Med ett nyskapat kundcenter kan vi därmed  
erbjuda alla våra kunder bättre service med bland annat  
öppettider på vår verkstad mellan 5 .30 till 22 .30 från måndag 
till torsdag . I Fordhuset på Exportgatan fortsätter vi som  
tidigare med försäljning av Fordbilar kompletterad med en 
stor satsning på försäljning av begagnade bilar . Verkstads-
lokalen kommer att användas för våra interna flöden med 
leveransservice och utrustning av alla nya bilar, samt  
rekonditionering och reparation av alla begagnade bilar .

Vi har förstärkt vår marknadsavdelning som numera sköter 
koncernövergripande och gemensam marknadskommunika-
tion av Rejmekoncernens samtliga produkter och tjänster . 
IT-avdelningens resurser har omdisponerats och genom en 

uppgradering och utbyggnad av koncernens datanät har  
effektiviteten och driftsäkerheten förbättrats väsentligt .

Alla dessa investeringar i nya anläggningar samt genomförda 
organisationsförändringar har medfört betydande mer- 
kostnader som har belastat årets resultat . Trots alla drift-
störningar i samband med till- och ombyggnationer av våra 
anläggningar har antalet levererade bilar från Rejme- 
koncernen ökat med 873 enheter till 9 953 vilket är en ökning 
med 9,6 procent från året innan . Koncernens soliditet och 
likviditet är fortsatt goda vilket är nödvändiga förutsättningar 
för en fortsatt expansiv utveckling av vår verksamhet . Bland 
annat har vi reserverat tomtmark på 72 000 m2 på Berglunda 
industriområde i Örebro och projekteringen av en ny last-
vagnsanläggning där har påbörjats . Byggstarten beräknas ske 
under senare delen av 2015 .

Med nya XC90 har Volvo presenterat den första bilen som 
är byggd på den nya plattformen och inom en tvåårsperiod 

kommer Volvos hela modell-
program vara utbytt mot bilar 
som är byggda på denna nya 
plattform .  Även Renault och 
Ford kommer att förnya sina 
respektive modellprogram så  
att vi även i framtiden är väl  
rustade att stärka vår position  

på marknaden . I likhet med personbilar har även Volvo  
Lastvagnar förnyat sitt produktprogram .

Rejmekoncernen har satsat massivt på utbildning och  
utveckling av personalen . I Rejmeakademin kommer fler än 
100 medarbetare att ha genomgått en närmare två år lång 
ledarutbildning när projektet är genomfört . 

Med alla dessa satsningar som vi har gjort är vi väl förberedda 
på de förändringar som kan komma och där serviceanda, 
kundbemötande, flexibilitet och yrkesstolthet även i framtiden 
kommer att vara nyckelord .

Norrköping i januari 2015 
 

Rudolf Knopf 
Styrelseordförande

”Rejmekoncernen  
har satsat massivt  
på utbildning och  

utveckling av  
personalen.”

VERKSAMHETEN UNDER 2014
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Koncernöversikt 

Tage Rejmes Bil AB grundades 1958 och är idag ett av  
Sveriges största familjeägda bilhandelsföretag . 

Företaget är auktoriserad återförsäljare för Volvo, Ford,  
Renault och Dacia personbilar, lätta transportbilar, Volvo  
lastbilar och bussar . Rejmekoncernen erbjuder service och 
reparationer i 24 verkstäder på 15 orter i Östergötland,  
Närke, Södermanland, Västmanland och Småland . 

Trovärdighet, skyldighet och ansvar är ledord i företagets 
verksamhet . Med dessa värdeord har företaget utvecklats  
till ett mycket starkt varumärke på marknaden . Rejmes  
varumärke byggs med hjälp av alla medarbetares  
medverkan i den dagliga kontakten med kunder,  
leverantörer och arbetskamrater .

Koncernens mål är att i takt med kapitaltillväxten utveckla  
och utvidga verksamheten . Förutsättning för att nå detta  
mål är, utöver bra produkter, kompetenta, välutbildade  
och motiverade medarbetare . För att möta kundernas för-
väntningar och därigenom kunna uppnå företagets vision 
 - En komplett bilaffär för kundernas bästa – genomförs  
löpande omfattande utbildning inom så väl teknik som  
ledarskap, ekonomi, produktkännedom och försäljning .

I koncernens verkstäder utförs reparationer och service  
alltid enligt tillverkarnas anvisningar . Bilen hanteras alltid  
av utbildad personal med rätt kompetens och rätt  
specialverktyg . Vid byte används alltid originaldelar från  
fabrik, och vid varje servicetillfälle uppdateras bilens  
mjukvara . På samtliga anläggningar kan betalning enkelt  
ske med Rejmes förmånskort . 

Utöver service, reparationer och skadereparationer erbjuds 
kompletterande tjänster som tvätt, rekonditionering,  
tillbehör, glasbyten, däckförvaring och hyrbil . I samarbete 
med Volvo Hyrlast för lastvagnar och Hertz för personbilar 
och lätta transportbilar erbjuder koncernen hyrbilar i alla  
storlekar för alla behov .

Rejmekoncernens Svanenmärkta tvättanläggningar för  
personbilar finns i Norrköping, Linköping, Mjölby,  
Åtvidaberg och Örebro och är ett sätt att kombinera  
miljövänlighet och prisvärde i verksamheten .

På Rejmekoncernens 20 drivmedelsanläggningar  
tillhandahålls utöver traditionella bränslen som diesel  
och bensin, även etanol och biogas . Alla har möjlighet  
att ansöka om Rejmes förmånskort, som bland annat  
möjliggör tankning på koncernens Tanka-stationer till mycket 
konkurrenskraftiga priser . För åkerier och transportföretag 
finns Volvo lastbilskort med många fördelar  
och användningsområden . 

2014 2013 2012 2011 2010

Fakturerad försäljning 2 605 765 2 418 172 2 437 524 2 731 986 2 520 296

Rörelseresultat 33 627 37 199 22 499 61 857 53 080

Resultat före skatter 42 019 51 683 22 392 59 468 51 628

Resultat efter skatter 36 372 40 479 32 180 43 666 37 592

Balansomslutning 1 598 393 1 556 081 1 422 679 1 493 930 1 504 687

Avkastning på totalt kapital  

exkl . rörelseskulder*

4,9 5,6 3,7 6,2 5,5

Soliditet** 42,6 41,6 43,9 39,7 37,8

Antal anställda den 31/12 676 695 696 718 708

* Avkastning på totalt kapital exkl . rörelseskulder är beräknat som rörelseresultat ökat med ränte- och utdelnings-
intäkter, dividerat med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för ej räntebärande kortfristiga skulder .

** Summan av eget kapital och egna kapitaldelen av obeskattade reserver dividerat med balansomslutningen . 

2014 och 2013 är omräknade i enlighet med K3, tidigare år är redovisade enligt då gällande redovisningsprinciper . 
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Belopp i kkr 2014 2013

Försäljning lastvagnar och bussar 264 016 290 547 

Antal levererade fordonsenheter

Nya lastvagnar och bussar 164 169

Begagnade lastvagnar och bussar 159 222

Lastvagnar
Under 2014 registrerades 4 710 tunga lastbilar över 16 ton  
i Sverige, vilket var en ökning med 8,3 procent jämfört med 
2013 . I Sverige är Volvo Lastvagnar marknadsledare med  
44 procent marknadsandel, och största lastbilsmärke på 
den nordiska marknaden med 39,8 procent marknadsandel . 
FH-modellen står för den största volymen och ständiga 
innovationer hjälper till att driva försäljningen . 

Rejmes är auktoriserad återförsäljare för Volvo lastvagnar 
och bussar, och levererade under året 164 nya och 159  
begagnade enheter inom koncernens marknadsområden 
som omfattar Östergötland, Närke, Västmanland,  
Södermanland och norra Småland . Som en del av Volvo 
lastvagnars starka återförsäljarnät och med en ny produkt-
familj kan Rejmes erbjuda lastbilsmodeller för varje typ  
av transportuppdrag . 

Volvo uppmärksammades i lastbilsbranschen under  
2014 för flera unika produktintroduktioner, bland annat 
dubbelkopplingslådan I-Shift Dual Clutch och Volvo  
Dynamic Steering . Volvo introducerade även kollisions-
varning med nödbroms som standard i två- och  
treaxliga Volvo FH .

Volvo Lastvagnars I-Shift Dual Clutch är den första växel-
lådan på marknaden med dubbelkoppling för tunga fordon . 
Dubbelkopplingen gör att växlingen kan ske med bibehållet 
vridmomentet och utan att tappa fart . För föraren innebär 
det bekvämare och mer effektiv körning, i synnerhet på 
svårkörda vägar . Det ger samtidigt en mer avslappnad och 
säker körning, och för chauffören en tystare arbetsmiljö .

Volvo Dynamic Steering kombinerar en konventionell,  
hydraulisk servostyrning med en elektroniskt reglerad  
elmotor på styrstången, vilket ger lastbilsföraren en  
säkrare, bekvämare och mer lättarbetad vardag . På så vis 
förebygger funktionen de mest förkommande arbets- 
skadorna bland yrkeschaufförer .

Kollisionsvarning med nödbroms infördes 2014 som  
standard i två- och treaxliga Volvo FH . Systemet bygger på 
en kombination av radar och kamera som identifierar och 
övervakar framförvarande fordon, och kan förhindra en  
kollision med fordon i rörelse vid relativa hastigheter upp  

 
 
till 70 km/h . På så vis minskar risken för personskador  
samtidigt som lastbilen kan hållas rullande på vägen istället 
för att stå på verkstaden . I Sverige och resten av Europa  
blir det lagkrav på nödbromssystem i nya lastbilar från  
november 2015 .

Volvos lastbilsprogram består av:

Volvo FL en kompakt lastbil för stadsdistribution . 

Volvo FE  en mångsidig lastbil för stadsdistribution,  
regional distribution, lätt anläggningskörning, 
renhållning och kyltransporter .

Volvo FM en mångsidig lastbil med enastående  
köregenskaper, som underlättar förarens  
arbete, med god driftsekonomi .

Volvo FMX  en modern anläggningslastbil, med  
mängder av innovativa lösningar och  
banbrytande funktioner . 

Volvo FH en av branschens mest kraftfulla och  
karaktärsfulla lastbilar . Den används bland 
annat som tungdragare, timmerbil och för 
tidskritiska, långväga transporter av till  
exempel livsmedel .  

Försäljningen av tunga lastbilar och bussar i  
Rejmekoncernen uppgick under 2014 till 264 Mkr . 

Från Rejmekoncernens anläggningar levererades totalt 
323 enheter . Med 49 procent marknadsandel blev Rejmes 
lastvagnsbolag även under 2014 marknadsledare på sina 
respektive distrikt . 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Personbilar och lätta transportbilar
2014 kan i ett historiskt perspektiv betraktas som ett bra  
år för svensk bilhandel . Totalt nyregistrerades 303 948  
personbilar och 41 933 lätta lastbilar . Ökningen jämfört  
med 2013 blev 12,7 procent respektive 12,3 procent .

Rejmekoncernen är i personbilssegmentet – inklusive  
lätta transportbilar upp till 3,5 ton – återförsäljare av Volvo, 
Ford, Renault och Dacia . Från koncernens anläggningar  
levererades under 2014 totalt 9 630 fordon, en ökning  
med 11 procent jämfört med föregående år . Den del av  
marknaden som ökat mest under året är privatmarknaden 
som vuxit med 19 procent . Företagsmarknaden ökade  
med 9 procent .

Försäljningen av personbilar och lätta transportbilar i  
Rejmekoncernen uppgick under 2014 till totalt 1 227 Mkr .

VOLVO 
Volvo Cars Sverige avslutade 2014 som svensk marknads- 
ledare för 57:e året i rad, med en marknadsandel på  
20,3 procent . Volvo V70 blev än en gång Sveriges mest  
sålda bil . Värt att notera är att Volvo har fyra modeller  
bland Sveriges sex mest sålda modeller . 2014 var också  
året då kampanjerna med Zlatan och Robyn gav ett  
betydande avtryck .

Belopp i kkr 2014 2013

Försäljning personbilar 1 128 166 958 678 

Försäljning lätta transportbilar 99 326 86 253 

Antal levererade fordonsenheter:

Nya Personbilar* 4 146 3 435 

Begagnade personbilar  
(inkl. begagnade Ford transportbilar)

4 610 4 514 

Nya transportbilar* 558 451

Begagnade transportbilar* 316 289

* Inklusive leasingleveranser
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Säkerhet 
Volvos säkerhetsarbete bekräftas av flera globala under- 
sökningsresultat, till exempel i EuroNCAPs (European  
New Car Assessment Programme) undersökningar . I dessa  
undersökningar innehar nya Volvo V40 totalrekordet,  
med de högsta resultat som uppmätts vad gäller skydd för 
åkande vuxna och skydd för fotgängare . Volvo V60 Plug-in 
Hybrid innehar det högsta EuroNCAP-betyget någonsin för 
en elektrifierad bil . Samtliga modeller i Volvos nuvarande  
sortiment får dessutom högsta säkerhetsrekommendation  
i Folksams säkerhetsrapport som publicerades i januari 2014 .  
I rapporten anges att Volvomodellernas säkerhetsnivå är  
60 procentenheter högre än genomsnittsbilen samt  
12 procentenheter bättre än tvåan på listan .

Motorer  
Tack vare nya D4-motorn och de andra miljömotorerna  
toppar Volvo miljöbilsförsäljningen även under 2014,  
med Volvo V70 som etta, Volvo V60 som tvåa och  
Volvo V40 som trea . Det helt nya motorprogrammet som  
presenterades under 2013 består av två fyrcylindriga  
motorer, en diesel och en bensinversion med olika  
effektuttag som tillsammans ersätter åtta motorarkitekturer 
på tre plattformar . Volvos strategi är att använda elektri- 
fiering för att skapa de mest kraftfulla versionerna inom  
den nya motorfamiljen och därmed uppnå effektvärden  
som annars bara förekommer i V8:or . Hela 90 procent av  
försäljningen 2014 utgjordes av bilar med dieselmotorer .

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Nyheter 
Nya Volvo XC90 är en sjusitsig premium-SUV (Sports Utility 
Vehicle) med världsledande säkerhet, ny drivlineteknik, en 
enastående kombination av kraft- och bränsleeffektivitet,  
en förstklassig interiör och inte minst en imponerande  
exteriör . Med nya Volvo XC90 börjar ett nytt kapitel i Volvos 
historia . Bilen visar tydligt det nya designspråket, bjuder  
på nya, unika tekniska lösningar och är byggd på den nya  
skalbara produktarkitekturen (SPA) .

First Edition-serien av nya Volvo XC90 består av 1 927  
individuellt numrerade bilar som enbart såldes online .  
Modellen såldes slut på bara 47 timmar vid lanseringen  
i början av september 2014 . 

Volvo har sedan 1997, med introduktionen av Volvo V70  
Cross Country, varit vägledande inom XC-segmentet .  
XC-modeller har utvecklats kontinuerligt sedan dess  
och segmentet stod 2014 för hela 41 procent av  
Volvoförsäljningen . Under hösten 2014 presenterades  
nya Volvo V60 Cross Country och S60 Cross Country  
som är världens första sedan i crossover-segmentet .
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RENAULT

Clio 
Efter att Renault Clio av EuroNcap utsetts till klassens säkraste 
bil, finns det numer 15 Renaultmodeller med testets högsta 
betyg, 5 stjärnor . På Clioplattformen byggs dessutom den 
allsidiga och praktiska Renault Clio Sport Tourer samt nya 
Renault Captur, som är en så kallad crossover . Utseende och 
förarposition är desamma som i en SUV . Den har utrymme 
och flexibel interiör som i en MPV (Multi-Purpose Vehicle), 
smidighet och körglädje som i en kompakt personbil .

Elbilar 
Renault marknadsför och säljer ett komplett modellprogram 
av elbilar i Sverige med ZOE personbil, Kangoo ZE transportbil 
och Twizy . Renault Twizy är ett elfordon, med plats för två  
personer, en räckvidd på upp till 100 km och en topphastighet 
80 km/h . Säkerhetsnivån är hög, med trepunktsäkerhetsbälte 
och airbag för föraren .

Renault Zoe är en elbil som enligt specifikationen klarar  
210 kilometer på en laddning, vilket är bäst i klassen . Zoe  
är lågt prissatt jämfört med många andra elbilar . Priset  
på 209 900 kronor för instegsmodellen är lägre än  
konkurrenternas, sedan tillkommer batterihyra från  
799 kronor i månaden . Batterihyran kan ses som en livstids 
batterigaranti . Eftersom man hyr batteriet är det Renault som 
äger det och därmed ansvarar för att det är fräscht .

Kangoo Z .E . är den första helt eldrivna transportbilen . Bilen 
fick 2012 titeln ”International Van of the Year” . Tack vare  
prestanda som är likvärdiga med Kangoo Express med  
förbränningsmotor är Kangoo Z .E . mer ekonomisk i längden 
tack vare låga kostnader för energi och användning, liksom 
betydligt lägre underhållskostnader . 

DACIA 
Årets raket på personbilsmarknaden var Dacia som 2014  
ökade med 116 procent jämfört med 2013 och når en  
marknadsandel på 1,54 procent . Dacia är därmed i topp  
bland de bilmärken som ökar mest i Sverige .

Dacia personbilar började säljas i Sverige 2009, och har ett 
modellprogram bestående av robusta och prisvärda person-
bilar och lätta transportbilar i olika storlekar . 

Dacia Duster är sedan lång tid den mest populära modellen 
och står för 46 procent av Daciaförsäljningen . Produkt- 
sortimentet består i övrigt av Lodgy, Logan, Sandero,  
Sandero Stepway samt transportbilen Dokker Van . 
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Registreringar personbilar och antal Volvo-, Renault/Dacia- och Fordbilar i Sverige

Personbilar totalt
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FORD

Ford är sedan länge en av världens främsta biltillverkare, och 
producerade med Ford Focus världens mest sålda bil 2012 . 
Fords prognos är att var tionde Ford som säljs år 2016  
kommer att vara en SUV, där toppmodellen idag är Ford Kuga 
Titanium X . Nya Ford Focus, som kom under hösten, har fått 
vidareutvecklad parkeringsassistans och hanterar nu både 
fickparkering och vinkelräta parkeringsrutor . Föraren kan 
dessutom enkelt styra bilens navigations-, radio och klimat-
system enbart med hjälp av rösten . I slutet av 2014 lanserades 
helt nya Ford Mondeo . Mondeo utgör den mest tekniskt  
avancerade Fordbilen som någonsin lanserats i Europa .  
Adaptiva LED-strålkastare, teknik för fotgängarskydd och 
uppblåsbara bälten bak är några av innovationerna i den  
nya bilen .

Fords nya Tourneo-serie är kompakta persontransportbilar, 
med fem till nio sittplatser, som utvecklats med tanke på stora 
familjer och kunder med en aktiv livsstil . De har belönats med 
fem stjärnor i EuroNCAP .

TRANSPORTBILAR 
Rejmekoncernen representerar i transportbilssegmentet Ford, 
Renault och Dacia . Under 2014 levererade Rejmekoncernen 
558 nya och 316 begagnade transportbilar .

Med en marknadsandel om 12,7 procent, den högsta sedan 
1995, befäste Ford sin position som näst största märke bland 
lätta transportbilar . Ford Transit tilldelades utmärkelsen Van of 
the Year för såväl 2013 som 2014, samtidigt som Ford Transit 
Custom är den enda transportbilen som erhållit fem stjärnor i 
EuroNCAP . Fords transportbilsprogram består av Ford Ranger 
och Ford Transitprogrammet, innehållande modellerna  
Connect, Custom och nya Ford Transit Courier .

Renault tog tredjeplatsen med 11,1 procent marknadsandel 
vilket är en svag ökning från 2013 . Renaults transportbils- 
program består av Renault Kangoo, Renault Trafic och  
Renault Master . Bilarna finns i ett flertal versioner och med  
ett stort antal påbyggnadsmöjligheter . 

Dacia Dokker Van erbjuder ett väl tilltaget lastutrymme på  
3,3 m3, i Dacia Easy Seat ökar det till 3,9 m3 . Lastlängden når 
upp till 3,11 m och priserna startar från 69 900 kr exkl . moms .
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Serviceverkstäder 

Rejmekoncernen erbjuder som auktoriserad verkstad  
service och reparationer i 24 verkstäder på 15 orter i  
Östergötland, Närke, Södermanland, Västmanland och 
Småland, för Volvo, Renault, Dacia och Ford . Dessutom  
erbjuder Rejmes service och reparationer till  
samtliga bilmärken . 

Antalet aktörer på servicemarknaden, och därmed kon-
kurrensen, har ökat de senaste åren, samtidigt som den  
tekniska utvecklingen, inte minst inom elektronik, gått 
snabbt framåt . Detta ställer krav på kompetens, verktyg och 
lokaler . I syfte att öka koncernens konkurrensförmåga läggs 
därför årligen stora resurser på utbildning av medarbetarna 
inom områden som ledarskap, effektivisering och teknik . 

Serviceintervallen blir allt längre i takt med teknikut- 
vecklingen . Oavsett årlig körsträcka skall varje fordon  
genomgå service minst en gång per år . Det är ett enkelt och 
säkert sätt att tidigt hitta eventuella fel vilket förlänger bilens 
livslängd . I Rejmes verkstäder genomförs alltid reparationer 
och service enligt tillverkarnas anvisningar . Kunderna vill 
idag i större utsträckning än tidigare teckna serviceavtal för 
både lastvagnar och personbilar, för såväl nya som  
begagnade fordon . Serviceavtalet möjliggör ett enkelt och 
bekvämt bilägande och inkluderar servicekostnader till ett 
fast månadsbelopp . I Rejmes auktoriserade verkstäder får 
kunden rätt service till rätt pris . Bilen hanteras av utbildad 
personal med rätt kompetens och rätt specialverktyg . Vid 
byte används alltid originaldelar från fabrik, och vid varje 
servicetillfälle uppdateras bilens mjukvara . På samtliga  
anläggningar kan betalning enkelt ske med  
Rejmes förmånskort .

Rejmes Bilskadecenter i Norrköping och Linköping  
tillhör landets modernaste anläggningar för plåt-, lack-  
och plastreparationer av personbilar och lätta transportbilar . 
Ett industriellt arbetssätt har förbättrat flödet i verkstäderna . 
På så sätt kan försäkringsbolagens kostnader för hyrbil och 
skadeersättningar minimeras .

Utöver service och reparationer erbjuder koncernen  
kompletterande tjänster som tvätt och rekonditionering, 
korrigering av mindre plåtskador, glasarbeten, lyktpolering, 
däckförvaring och hyrbil . Vissa av företagets verkstäder  
håller öppet mellan 05 .30 till 22 .30 .

Rejmes lastvagnsverkstäder har öppet från 07 .00 till 00 .30 . 
Via Volvo Action Service finns beredskap dygnet runt att 
hjälpa de kunder som har fått problem längs vägen . 

Rejmekoncernen sålde under 2014 verkstadsarbete för  
cirka 330 Mkr .

Bildelar
Försäljning av bildelar sker genom tre kanaler: när kunden 
lämnar bilen till service- eller skadeverkstaden, genom 
grossistförsäljning och i egna butiker . De egna butikerna 
finns på koncernens samtliga serviceanläggningar .

En framgångsrik bildelshantering förutsätter leverans av  
delar i rätt tid, av rätt kvalitet och i rätt mängd . Det handlar 
om att binda så lite kapital som möjligt och att ha en  
hög kapitalomsättningshastighet men ändå bibehålla en 
hög servicegrad . Förutsättningen för en lönsam service- 
och reparationsverksamhet är en väl fungerande logistik . 
Genom god planering och förplock av delar minskar  
risken för onödig kapitalbindning och inkurans, det vill  
säga att delar blir liggande i lager och minskar i värde på 
grund av ålder . En tydlig framgångsfaktor är ett konsekvent 
och långsiktigt arbete med bevakning och styrning  
av reservdelslagren .

För att kunna möta kundernas behov idag och i framtiden 
krävs tillgång till ett stort antal reservdelar och tillbehör som 
kan levereras med hög träffsäkerhet och med kort framför-
hållning . Därför är Rejmekoncernen sedan 2013 anslutna  
till Volvo Local Distribution Center (LDC) . Konceptet  
möjliggör leveranser vid tre tillfällen per dygn till alla  
koncernens verkstäder .

Däckhantering är ett verksamhetsområde som fortsätter att 
öka i omfattning . Personbilskunder efterfrågar i allt större 
utsträckning inte enbart montering och demontering utan 
också förvaring av däck . Skiftning och förvaring av kunders 
däck ger möjlighet till kontroll av däckens skick och därmed 
möjlighet att vid behov erbjuda kunden nya däck . För  
att bättre kunna svara upp till kundernas behov ökas  
förvaringskapaciteten inom koncernen kontinuerligt .

Rejmekoncernen sålde bildelar och tillbehör för drygt  
426 Mkr under 2014 .

Belopp i kkr 2014 2013

Försäljning av bildelar och tillbehör 426 847 426 048 

varav interna leveranser 106 553 100 205 

Belopp i kkr 2014 2013

Försäljning verkstadsarbete 329 813 319 973 

varav interna leveranser 84 379 82 366 
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Belopp i kkr 2014 2013

Hyresintäkter leasing PV  

inkl . korttidsuthyrning Hertz

218 117 228 134

Varav interna leveranser . 15 569 15 597

Leasing LV och bussar 

inkl . Hyrlast

19 904 20 767

Varav interna leveranser . 255 55

Uthyrning
Uthyrningsverksamheten inom Rejmekoncernen  
består av tre grenar: 

• leasing 

• korttidsuthyrning i Hertzkonceptet 

•  korttidsuthyrning av lastbilar genom Volvo Hyrlast

Genom samarbete med Volvo Hyrlast för lastvagnar och 
Hertz för personbilar och lätta transportbilar erbjuder 
Rejmes hyrbilar i alla storlekar för alla behov .

I Rejmekoncernens Hertzflotta återfinns merparten av  
koncernens bilmärken och modeller, huvudsakligen  
miljöbilar . Rejmekoncernens korttidsuthyrning i Hertz- 
konceptet omsatte under 2014 drygt 40 miljoner kronor . 

Volvo Hyrlast finns på flera strategiska platser i Sverige,  
och erbjuder ett stort utbud av lastbilar för olika typer  
av körningar . 

Drivmedel och kort 
På Rejmekoncernens 20 drivmedelsanläggningar såldes 
under 2014 38 miljoner liter drivmedel . Utöver traditionella 
bränslen som diesel och bensin ingår etanol och biogas i 
utbudet . På lastvagnsanläggningarna finns tillgång till Ad-
Blue, en vätska som nyare dieselmotorer behöver för att 
minska utsläppen av kväveoxid . Försäljningen av person-
bilsdiesel fortsatte att öka under 2014 med 3 procent,  
som en följd av det ökande beståndet av dieselbilar .

2013 infördes nya och strängare miljöbilsdefinitioner i 
Sverige . Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar får fem 
års fordonsskattebefrielse om bilens koldioxidutsläpp inte 
överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp baserat på 
bilens tjänstevikt . 

År 2014 registrerades totalt 53 027 miljöbilar, varav cirka  
44 procent var Volvobilar . Andelen miljöbilar av den totala 
försäljningen i Sverige är 17,5 procent . Försäljningen av  
supermiljöbilar, alltså elbilar och laddhybrider som laddas 
via elnätet, tredubblades 2014 jämfört med 2013 .  
Totalt registrerades 4 600 supermiljöbilar som staten  
subventionerar med 40 000 kronor per bil .

Volvo Lastbilskort är ett helt avgiftsfritt köp-/kreditkort 
för åkerier och transportföretag med många fördelar och 

användningsområden . Kortet kan användas för att betala 
verkstadstjänster och butiksinköp på samtliga Volvos last-
bilsanläggningar i Sverige, för att betala Volvia lastbilsför-
säkring, eller vid nyttjande av Volvo Action Service . Kortet 
kan även användas hos Bilprovningen och för att betala 
bärgningskostnader . Med Lastbilskortet kan alla kunder 
dessutom själva tvätta sina fordon i koncernens hel- 
automatiska tvättanläggningar i Norrköping, Örebro,  
Motala och Tranås samt tanka på Rejmes anläggningar  
och alla Shell Truck Dieselanläggningar i Sverige . Under 
2014 fakturerades transaktioner över Lastbilskortet till ett 
värde av cirka 65 miljoner kronor . För närvarande finns  
ca 3 400 lastbilskort med Rejmesprofil .

Personbilsägare använder sitt avgiftsfria Rejmes förmåns-
kort för att tanka på koncernens Tanka-självbetjänings-
stationer till mycket konkurrenskraftiga priser . Rejmes  
förmånskort/Volvokortet gäller som betalningsmedel på  
162 Tankastationer hos Volvohandlare i hela Sverige och 
dessutom på OKQ8-stationer i Sverige och Danmark .  
Utöver billigt drivmedel erbjuder kortet möjlighet till  
ränte- och avgiftsfri betalning, upp till åtta månader .  
Delbetalningen kan utnyttjas både vid betalning av  
servicetillfällen samt inköp av reservdelar . Volvokortet  
kan även användas för att betala Volvia bilförsäkring och 
Volvo Billån samt på Bilprovningen . Andra exempel på  
fördelar är rabatter på populära familjenöjen, hotell och 
Hertz biluthyrning . Vid betalning med förmånskortet på  
Rejmekoncernens anläggningar erhålls 5 procent rabatt 
och också bonuspoäng på samtliga inköp . Poängen  
omvandlas till värdecheckar som kan användas i Rejmes 
butiker eller verkstäder . Rejmes förmånskort kan också  
erhållas med VISA-koppling . Fakturering med Rejmes  
och Forema förmånskort uppgick under 2014 till  
cirka 432 miljoner kronor .

Rejmes förmånskort gäller naturligtvis som betalnings-
medel i koncernens Svanenmärkta tvättanläggningar för 
personbilar som finns i Norrköping, Linköping, Mjölby  
och från 2014 även i Örebro och i Åtvidaberg 2015 .  
Koncernens Svanenmärkta tvättanläggningar för  
personbilar är ett sätt att kombinera miljövänlighet  
och prisvärde i verksamheten .

Försäljningen av drivmedel uppgick under året till  
cirka 328 miljoner kronor . I likhet med övriga landet  
minskade drivmedelsförsäljningen som en effekt av allt  
mer bränsleeffektiva bilar . 

Belopp i kkr 2014 2013

Försäljning drivmedel 327 911 363 884

varav interna leveranser 11 632 10 559

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Investeringar
För Rejmekoncernen har 2014 varit ett investeringsintensivt 
och händelserikt år . 
• På Bettorpsanläggningen i Örebro togs, efter en  

omfattande renovering och ombyggnad, vår nya bilhall  
i bruk . På en yta av närmare 6 000 m2 exponerar vi nya 
och begagnade bilar av våra märken Volvo, Renault,  
Dacia och Ford .

• En nybyggd Svanenmärkt tvättanläggning togs i bruk  
på Bettorpsanläggningen i Örebro . 

• Nybyggda personalutrymmen och lunchrum för  
verkstadspersonalen togs i bruk på Bettorpsanläggningen 
i Örebro

• I Norrköping togs i juni efter omfattande ombyggnads- 
och renoveringsarbeten vår nya bilhall i bruk, där  
Volvo- samt Renault- och Daciabilar exponeras  
i från varandra skilda plan .

• I Åtvidaberg uppfördes en ny Svanenmärkt  
tvättanläggning som togs i bruk i början av 2015 . 

• Det sammanlagda värdet av genomförda investeringar 
och renoveringar, inklusive nyanskaffning av  
leasingbilar, uppgår till cirka 448 Mkr . 

Förslag till vinstdisposition
Tage Rejmes Bil AB Belopp i kkr 
Till bolagsstämmans förfogande står:  
Kvarstående disponibla vinstmedel 352 259 
Årets förlust -18 935 
  333 324

 

Styrelsen och verkställande direktören  
föreslår att ovanstående belopp disponeras  
enligt följande:  
utdelning till aktieägarna 25 000 
till nästa år överföres 308 324  
  333 324

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat-  
och balansräkningar .

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Belopp i kkr 2014 2013

Nettoomsättning 2 605 765 2 418 172

Kostnad för sålda varor -2 198 762 -2 022 123

Bruttoresultat 407 003 396 049

Försäljningskostnader -305 924 -296 335

Administrationskostnader, Not 1 -67 452 -62 515

Övriga rörelsekostnader – –

Rörelseresultat, Not 2 och 3 33 627 37 199

Resultat från övriga värdepapper, Not 4 841 828

Ränteintäkter 40 679 43 301

Räntekostnader -33 128 -29 645

Resultat före skatter 42 019 51 683

Uppskjuten skatt -4 081 -6 810

Skatt på årets resultat -1 566 -4 394

Årets resultat 36 372 40 479

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2014 2013

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter, Not 5 234 516 197 068

Pågående nyanläggningar 3 791 22 499

Inventarier och verktyg, Not 6 30 376 29 856

Uthyrningsfordon, Not 7 129 737 398 420 130 289 379 712

Finansiella anläggningstillgångar

Kapitalförsäkring, Not 8 32 848 35 964

Leasing fordran 323 461 300 247

Uppskjuten skattefordran, Not 9 7 972 8 584

Långfristiga värdepappersinnehav, Not 10 3 881 368 162 3 881 348 676

Omsättningstillgångar

Varulager 291 672 291 672 344 225 344 225

Kortfristiga fordringar

Avbetalningsfordringar 52 591 120 563

Kundfordringar 110 300 105 078

Övriga fordringar 175 514 158 747

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 435 16 044

Skattefordran 20 062 372 902 17 058 417 490

Kassa och bank

Kassa och bank 167 237 167 237 65 978 65 978

Summa tillgångar 1 598 393 1 556 081

31 DECEMBER 2014 
Belopp i kkr
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014 2013

Eget kapital, Not 11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 50 000 50 000

Bundna reserver 266 376 243 605

Fritt eget kapital

Fria reserver 327 298 312 808

Årets resultat 36 372 680 046 40 479 646 892

Avsättningar

Avsättning garantier 18 428 20 854

Avsättning pensioner 130 884 129 059

Uppskjuten skatt, Not 12 102 300 251 612 95 049 244 962

Långfristiga skulder

Kreditinstitut, Not 13 4 900

Checkräkningskredit (limit 125 000) 6 731 6 731 10 232 15 132

Kortfristiga skulder

Kontokrediter 122 915 109 234

Leverantörsskulder 55 743 86 445

Skatteskulder 71 0

Övriga skulder 359 638 342 508

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter, Not 14 121 637 660 004 110 908 649 095

Summa eget kapital och skulder 1 598 393 1 556 081

STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
ANSVARSFÖRBINDELSER 2014 2013

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Fastighetsinteckningar 81 998 86 198

Summa 81 998 86 198

Ansvarsförbindelser

Garantiförbindelse FPG 1 941 1 861

Koncernen har regressansvar för billån om 855 642 (836 974) avseende fordon finansierade av externa finansiärer . 

Individuell avsättning har gjorts för befarade förluster . Marknadsvärdet bedöms överstiga regressansvaret .   

Belopp i kkr

Belopp i kkr
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2014 2013

Resultat efter finansiella poster 42 019 24 305

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar 69 030 209 548

Betald skatt -9 524 -17 603

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 101 525 216 250

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av varulager 52 553 -60 449

Minskning av rörelsefordringar 53 110 29 216

Ökning/minskning av rörelseskulder och avsättningar 10 308 121 430

Kassaflöde från den löpande verksamheten 217 496 306 447

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av uthyrningsfordon netto -43 386 -155 478

Förvärv av inventarier -9 509 -7 539

Förvärv av fastigheter -34 843 -37 520

Kassaflöde från investeringsverksamheten -87 738 -200 537

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Minskning/ökning av fin .anläggningstillgångar -20 098

Minskning/ökning av checkräkningskredit -8 401 -17 131

Amortering av lån -630

Lämnad utdelning -25 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28 499 -42 761

Årets kassaflöde 101 259 63 149

Likvida medel vid årets början 65 978 2 829

Likvida medel vid årets slut 167 237 65 978

Kassaflödesanalysen för jämförelseåret har ej omräknats med hänsyn till K3-justeringar .

Belopp i kkr
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KONCERNENS NOTER

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR TAGE REJMES BIL AB KONCERNEN OCH MODERBOLAGET

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper koncernen och i tillämpliga  
delar moderbolaget
Årsredovisningen har för första gången upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) . Företaget till-
lämpade tidigare årsredovisningslagen och allmänna råd från 
Bokföringsnämnden . Vid övergången till K3 har bestämmel-
serna i kapitel 35 för första gången tillämpats . Detta  
allmänna råd kräver att företag tillämpar K3 retroaktivt . 
Övergången till K3 har inneburit att följande redovisnings-
principer har ändrats:

- RedU 14 tillämpas vid redovisning av kapitalförsäkring .  
 Poster i jämförelseåret som påverkar denna redovisnings- 
 princip har ändrats .

-  Ändrade redovisningsprinciper på fastigheter . Planerat  
 underhåll på fastigheter aktiveras och avskrivs planenligt  
 på 10 år .

- Kap 20, Leasingavtal, tillämpas . Detta innebär att  
 finansiella leasingavtal redovisas som en leasingfordran  
 i balansräkningen och att ränteintäkter hänförliga till  
 avtalen redovisas som finansiell intäkt .

Poster i jämförelseåret som påverkar denna redovisnings-
princip har ändrats . Vid införandet av denna princip har eget 
kapital i ingångsbalansräkningen ökat med 6 202 tkr .

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, 
beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärdet . 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet 
efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed  
hänsyn har tagits till inkurans .

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och 
eventuella nedskrivningar . Tillgångarna skrivs av linjärt över 
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod . Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag .  
 
Följande nyttjandeperioder tillämpas: 
Planerat underhåll byggnad, 10 år 
Byggnader, 25 år 
Fastighetsinventarier, 10 år
Markanläggningar, 20 år
Maskiner och inventarier, 7 år 
Datainventarier, 2,5 år
För de uthyrningsfordon som utgör operationell leasing  
anpassas för varje enhet avskrivningens storlek efter ålder  
och årlig körsträcka . 

 
Värderingsprinciper
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de  
beräknas inflyta .

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats  
till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan .

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som  
erhållits eller kommer att erhållas . Företaget redovisar  
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) .  
Avdrag görs för lämnade rabatter .

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats . 
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de  
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen .

Uppskjuten skatt
Beloppet avser temporära skillnader mellan bokförings- 
och skattemässig redovisning av kapitalförsäkringar  
och fastigheter .

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell 
förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt 
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera 
förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt 
sätt . Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande 
vara osäker .  
En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av  
det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på  
balansdagen . Avsättningar tas endast i anspråk för de  
utgifter som avsättningen ursprungligen var avsedd för . 
Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars  
tidsvärde är väsentligt .
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KONCERNENS NOTER

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR 2014 2013

Styrelsen och VD:

   Löner och ersättningar 14 220 13 832

   Pensionskostnader 8 901 7 985

23 121 21 817

Övriga anställda:

   Löner och ersättningar 249 673 238 148

   Pensionskostnader 20 207 17 347

269 880 255 495

Sociala kostnader 85 008 80 718

Summa styrelse och övriga 378 009 358 030

Not 1 Arvode och kostnadsersättning 2014 2013

ACREVI REVISION KB

Revisionsuppdrag 805 685

Andra uppdrag 105 26

910 711

Not 2 Personal
Medelantalet anställda i koncernen har ökat från 697 föregående år till 708 och  

fördelar sig på de olika driftställena enligt följande:

2014 2013
Koncernen Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Norrköping 178 45 223 171 48 219

Linköping 154 21 175 152 18 170

Örebro 151 20 171 146 21 167

Mjölby 13 1 14 13 1 14

Finspång 14 0 14 14 0 14

Söderköping 9 0 9 10 0 10

Valdemarsvik 9 0 9 8 0 8

Lindesberg 14 1 15 13 1 14

Katrineholm 10 0 10 12 0 12

Askersund 13 1 14 13 0 13

Nyköping 12 0 12 13 0 13

Åtvidaberg 6 0 6 5 0 5

Tranås 10 0 10 11 0 11

Motala 11 0 11 11 0 11

Hallsberg 15 0 15 16 0 16

Medelantalet anställda utgjorde 619 89 708 608 89 697

Den 31 december 2014 var antalet anställda i koncernen 676, varav 41 deltidsanställda .

Belopp i kkr
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KONCERNENS NOTER

Not 3 Specifikation av avskrivningar enligt plan: 2014 2013

Uthyrningsfordon 43 938 42 129

Inventarier och verktyg 8 989 8 449

Byggnader 6 376 5 982

Markanläggningar 884 818

Fastighetsinventarier 5 289 4 518

Planerat underhåll 3 554 –

Summa 69 030 61 896

Avskrivning fördelade per funktion

Kostnad för sålda varor 64 953 58 101

Försäljningskostnader 4 077 3 795

Övriga rörelsekostnader – –

69 030 61 896

2014 2013

PENSIONSFÖRPLIKTELSER

Koncernen

Avsatt till pensioner varav 39 550 (41 797) avser styrelse och VD 130 885 129 059

KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING 2014 2013

Antal styrelseledamöter koncernen 18 18

    varav kvinnor 2 2

Antal övriga befattningshavare koncernen 40 33

    varav kvinnor 2 2

Not 4 Resultat från övriga värdepapper 2014 2013

Utdelning AB Volverkinvest 841 828

841 828

Belopp i kkr
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KONCERNENS NOTER

Not 6 Inventarier och verktyg 2014 2013

Anskaffningsvärde vid årets början 127 424 126 634

Inköp under året 12 020 8 768

Försäljning och utrangering -19 267 -7 978

Ackumulerade anskaffningsvärde vid årets slut 120 177 127 424

Avskrivningar vid årets början -97 568 -95 868

Avskrivning på avyttrade/utrangerade 16 756 6 750

Årets avskrivning enl plan -8 989 -8 449

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -89 801 -97 567

Planenligt restvärde vid årets slut 30 376 29 857

Not 5 Fastigheter 2014 2013

Taxeringsvärden för koncernens fastigheter uppgår till:

Mark 79 237 79 237

Byggnader 170 709 170 709

Summa 249 946 249 946

Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade med fullvärdesgaranti .

Byggn.
Planerat  

underhåll Fastinv Markanl Mark Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 157 546 25 642 91 934 19 826 48 476 343 424

Nyanskaffningar 17 752 23 002 9 564 3 233 – 53 551

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 175 298 48 644 101 498 23 059 48 476 396 975

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets början -98 547 0 -72 665 -11 317 – -182 529

Årets avskrivning -4 501 -3 554 -5 289 -884 – -14 228

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets slut -103 048 -3 554 -77 954 -12 201 – -196 757

Ackumulerade uppskrivningar vid årets början 32 770 – – – 3 405 36 175

Årets avskrivning enligt plan på uppskrivningsbelopp -1 875 – -1 875

Ackumulerade uppskrivningar vid årets slut 30 895 – – 3 405 34 300

Planenligt restvärde vid årets slut 103 145 45 090 23 544 10 858 51 881 234 518

Not 7 Uthyrningsfordon 2014 2013

Anskaffningsvärde vid årets början 162 266 159 415

Inköp under året 122 601 134 150

Försäljning under året -120 060 -131 299

Ackumulerade anskaffningsvärde vid årets slut 164 807 162 266

Avskrivningar vid årets början -31 977 -32 732

Avskrivning på försålda uthyrningsfordon 40 845 42 884

Årets avskrivning enligt plan -43 938 -42 129

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -35 070 -31 977

Planenligt restvärde vid årets slut 129 737 130 289

Not 8 Kapitalförsäkringar 2014 2013

Vid årets början 35 964 37 957

Utbetald pension -3 116 -1 993

Vid årets slut 32 848 35 964

Not 9 Uppskjuten skattefordran 2014 2013                  

Temporära skillnader mellan bokförings- och skattemässig avskrivning på fastighet 625 672

Temporära skillnader mellan bokförings- och skattemässig avskrivning på kapitalförsäkring 7 347 7 912

7 972 8 584

Belopp i kkr
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Byggn.
Planerat  

underhåll Fastinv Markanl Mark Summa

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 157 546 25 642 91 934 19 826 48 476 343 424

Nyanskaffningar 17 752 23 002 9 564 3 233 – 53 551

Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut 175 298 48 644 101 498 23 059 48 476 396 975

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets början -98 547 0 -72 665 -11 317 – -182 529

Årets avskrivning -4 501 -3 554 -5 289 -884 – -14 228

Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets slut -103 048 -3 554 -77 954 -12 201 – -196 757

Ackumulerade uppskrivningar vid årets början 32 770 – – – 3 405 36 175

Årets avskrivning enligt plan på uppskrivningsbelopp -1 875 – -1 875

Ackumulerade uppskrivningar vid årets slut 30 895 – – 3 405 34 300

Planenligt restvärde vid årets slut 103 145 45 090 23 544 10 858 51 881 234 518

KONCERNENS NOTER

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Rejmekoncernens innehav av aktier och andelar uppgick enligt balansräkningen till ett värde av 3 881 (3 881) enligt följande:

AKTIER Antal Nom.värde Bokfört värde

AB Volverkinvest 8 915 1 295 3 679

ANDELAR

Volvohandlarföreningen 6 175 201

Östergötlands Företagsförening 4

Norrköpings Företagsgrupp ek för 1 1 1

Bokfört värde enligt balansräkningen 3 881

Substansvärdet på aktierna i AB Volverkinvest överstiger det bokförda värdet .

Not 11 Eget kapital Aktiekapital
Bundna  
reserver

Fritt eget 
kapital

Årets 
vinst Summa

Belopp vid jämförelseårets ingång

Enl fastställd balansräkning 50 000 256 759 286 272 32 180 318 452

Justering vid övergång till BFNAR 2012:1 (K3)

Ändrad redovisning av leasing 7 951

Skatteeffekt -1 749

Justerade belopp vid jämförelseårets ingång 50 000 256 759 292 477 32 180 324 654

Justering vid övergång till BFNAR 2012:1 (K3)

Aktivering planerat underhåll 25 642

Skatteeffekt -5 641

Ändrad redovisning av leasing 727

Skatteeffekt -160

Resultatdisp . Enl beslut av

årsstämma 2013: 32 180 -32 180

Utdelning extrastämma -25 000

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital -13 154 13 154

Årets resultat 19 911

Justerade belopp vid årets ingång 50 000 243 605 312 808 40 479 353 287

Resultatdisp . Enl beslut av årsstämma 2014: 40 479 -40 479

Årets resultat 0 36 372 36 372

Avgående eget kapital vid omstrukturering -3 218

Förskjutning mellan fritt och bundet kapital 22 771 -22 771

Belopp vid årets utgång 50 000 266 376 327 298 36 372 363 670

Belopp i kkr



26

KONCERNENS NOTER

Not 12 Uppskjuten skatt 2014 2013                  

Beloppet avser följande poster:

22% av obeskattade reserver, 378 932 (364 953) 83 365 80 290                   

22% av uppskrivning på fastigheter, 30 895 (32 770)                      6 797 7 209                     

Temporära skillnader mellan bokförings- och skattemässig avskrivning på fastighet 9 919 5 641

Temporära skillnader mellan bokförings- och skattemässig avskrivning på leasing                                                                                    2 219 1 909

102 300 95 049

Not 14  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2014 2013

Periodiserade leasinghyror 13 372 20 357

Upplupna semesterersättningar 32 595 34 167

ATP sjuk- och arbetsskadeförsäkring 18 932 18 721

Upplupna löner 7 596 7 393

Övrigt 49 142 30 270

121 637 110 908

Not 13 Kreditinstitut

Av de långfristiga skulderna förfaller 0 (2 380) till betalning senare än fem år efter balansdagens utgång .

Belopp i kkr
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

2014 2013

Nettoomsättning 47 707 47 934

Kostnad för sålda tjänster, Not 1 -67 486 -58 397

Bruttoresultat -19 779 -10 463

Rörelseresultat, Not 2 och 3 -19 779 -10 463

Resultat från aktier i koncernföretag, Not 4 -12 934 57 464

Resultat från övriga värdepapper, Not 5 841 828

Ränteintäkter från koncernbolag 19 629 15 160

Ränteintäkter övriga 31 527

Räntekostnader övriga -15 789 -13 567

Resultat efter finansiella poster -28 001 49 949

Förändring avskrivningar utöver plan 232 20

Förändring periodiseringsfond, Not 6 10 400 -600

10 632  -580

Resultat före skatter -17 369 49 369

Skatt på årets resultat, Not 7 -1 566 -9 759

Årets resultat -18 935 39 610

Belopp i kkr
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR 2014 2013

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg, Not 8 3 017 3 802

3 017 3 802

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i koncernföretag, Not 9 102 489 128 498

Andra långfristiga värdepappersinnehav, Not 10 3 679 3 679

Kapitalförsäkringar, Not 11 33 396 35 964

Uppskjuten skattefordran 7 347 7 912

Summa anläggningstillgångar 149 928 179 855

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 14 527 6 685

Fordringar hos koncernföretag 576 483 681 423

Övriga fordringar 762 650

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 917 978

592 689 689 736

Kassa och bank 152 798 50 587

Summa omsättningstillgångar 745 487 740 323

Summa tillgångar 895 415 920 178

31 DECEMBER 2014
Belopp i kkr
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014 2013

Eget kapital, Not 12

Bundet eget kapital

Aktiekapital, Not 13 50 000 50 000

Reservfond 6 000 6 000

56 000 56 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 352 259 312 648

Årets resultat -18 935 39 611

333 324 352 259

Summa eget kapital 389 324 408 259

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond, Not 14 78 000 89 200

Ack avskrivningar utöver plan, Not 15 1 615 1 846

Summa obeskattade reserver 80 415 91 046

Avsättningar

Pensioner 55 843 57 127

Summa avsättningar 55 843 57 127

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit (limit 97 000) 6 731 10 232

Summa avsättningar 6 731 10 232

Kortfristiga skulder

Kontokrediter 0 12 198

Leverantörsskulder 2 380 2 794

Skulder till koncernbolag 3 261 520

Övriga skulder 333 448 319 962

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not 16 24 013 18 040

Summa kortfristiga skulder 363 102 353 514

Summa Eget kapital och Skulder 895 415 920 178

Belopp i kkr

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 2014 2013

Ställda säkerheter

Bolaget har ej några ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

Borgen för DB:s pensionsskuld PRI 75 590 71 932

Borgen för DB:s kredit hos Volvofinans 123 211 95 472

Garantiförbindelse FPG 449 423

Summa 199 250 167 827

Belopp i kkr
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 2014 2013

Rörelseresultat -19 779 -11 472

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar 833 858

Resultat från aktier i koncernföretag 13 076 57 464

Resultat från övriga värdepapper 841 828

Erhållen ränta m .m . 19 660 15 687

Erlagd ränta -15 789 -13 567

Betald skatt -8 843 -12 908

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -10 001 36 890

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 104 889 32 551

Minskning(+)/ökning(-) av kortfristigaskulder och avsättningar 8 304 23 217

Kassaflöde från den löpande verksamheten 103 192 92 658

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av inventarier -48 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 0

Utbetald kapitalförsäkring 2 568 0

Minskning av checkräkningskredit -3 501 -17 131

Utbetald utdelning 0 -25 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -933 -42 131

Förändring av likvida medel 102 211 50 527

Likvida medel vid årets början 50 587 60

Likvida medel vid årets slut 152 798 50 587

Belopp i kkr
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NOTER TILL MODERBOLAGETS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Not 1 Ersättning till revisorer 2014 2013

ACREVI REVISION KB

Revisionsuppdrag 805 685

Andra uppdrag 105 26

910 711

Könsfördelning i företagsledning                          2014 2013

Antal styrelseledamöter inkl VD 9 9

    varav kvinnor 2 2

    varav män 7 7

Antal övriga befattningshavare 2 2

    varav kvinnor 0 0

    varav män 2 2

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

2014 2013

Styrelsen och VD:

               Löner och ersättningar 6 474 5 964

               Pensionskostnader 6 585 5 813

13 059 11 777

Övriga anställda:

               Löner och ersättningar 16 133 13 222

               Pensionskostnader 3 026 2 360

19 159 15 582

Sociala kostnader 9 256 7 862

Summa styrelse och övriga 41 474 35 221

2014 2013

Pensionsförpliktelser till styrelse och VD 33 772 36 299

Not 2 Personal

2014 2013

Moderbolaget Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt

Norrköping 19 19 38 17 19 36

Medelantalet anställda utgjorde 19 19 38 17 19 36

Medelantal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid .

MODERBOLAGETS NOTER

Belopp i kkr
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MODERBOLAGETS NOTER

Not 3 Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar fördelade på funktion 2014 2013

Kostnad sålda tjänster 833 858

Not 4 Koncernbidrag och aktieägartillskott 2014 2013

Koncernbidrag har erhållits från (+) respektive lämnats till (-):

Tage Rejmes i Norrköping Bil AB -1 738 12 019

Tage Rejmes i Linköping Bil AB 7 909 17 407

Tage Rejmes Lastvagnar AB 5 763 9 967

Tage Rejmes i Örebro Bil AB -8 511 4 148

Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB 17 058 17 252

Fastighets AB Bettorp -1 646 -20 600

Fastighets AB Tage Rejme 4 749 21 577

Forema Bil AB -9 725 -7 932

Utdelning från koncernföretag 0 4 430

13 859 58 268

Nedskrivning aktier Forema Bil AB -26 010 0

Aktieägartillskott har lämnats med: -783 -804

-12 934 57 464

Not 5 Resultat från övriga värdepapper 2014 2013

Utdelning AB Volvoverkinvest 841 828

841 828

Not 7 Skatter 2014 2013

Aktuell skatt -1 001 -8 844

Uppskjuten skatt temporära skillnader -565 -915

-1 566 -9 759

Not 6 Periodiseringsfond

Avsättning till periodiseringsfond gjordes med maximalt belopp 1 400 kkr .
Upplösning av periodiseringsfond 2008 har gjorts med 11 800 kkr .

Not 8 Inventarier och verktyg 2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 6 619 7 874

Inköp 48 0

Försäljning och utrangering -884 -1 255

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 5 783 6 619

Ingående avskrivningar vid årets början -2 817 -3 213

Försäljning och utrangering 884 1 255

Årets avskrivningar enl plan -833 -858

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 766 -2 817

Utgående redovisat restvärde 3 017 3 802

Belopp i kkr



33

MODERBOLAGETS NOTER

Not 9 Aktier i koncernföretag

Bolagets innehav av aktier i dotterbolag och andra aktier och andelar uppgick  
enligt balansräkningen till ett värde av 102 498 respektive 3 679 enligt följande:

DOTTERFÖRETAG (samtliga helägda) Org. nr. Säte Antal Bokf värde

DF Tage Rejmes i Norrköping Bil AB 556207-3915 Norrköping 1 000 1 190

DF Tage Rejmes i Linköping Bil AB 556061-8596 Linköping 10 000 1 190

DF Tage Rejmes i Örebro Bil AB 556096-1228 Örebro 30 000 23 393

DF Forema Bil AB 556063-0070 Norrköping 10 000 1 207

DF Tage Rejmes Lastvagnar AB 556057-6968 Norrköping 10 000 5 614

DF Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB 556068-2154 Örebro 10 000 2 755

DF Fastighets AB Tage Rejme 556056-8353 Norrköping 150 000 44 240

DF Fastighets AB Bettorp 556025-6025 Örebro 3 000 22 400

DF Autogrossisten i Norrköping Bil AB 556510-5862 Norrköping 1 000 100

DF Bildemo i Linköping Bil AB 556354-8329 Norrköping 1 000 100

DF Filbyter Bil AB 556508-3168 Norrköping 1 000 100

DF Tage Rejmes Trading AB 556357-0265 Norrköping 1 000 100

DF Tage Rejmes Transkyl AB 556354-8246 Norrköping 1 000 100

Bokfört värde enligt balansräkningen 102 498

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav Antal Nom värde Bokf värde

AB Volverkinvest 8 915 1 295 3 679

Substansvärdet på aktierna överstiger det bokförda värdet .

Not 12 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget 
kapital

Årets 
resultat

Enligt fastställd balansräkning 50 000 6 000 312 648 39 611

Disposition av föregående års resultat

Balanseras i ny räkning 39 611 -39 611

Årets resultat -18 935

Belopp vid årets utgång 50 000 6 000 352 259 -18 935

Not 13 Upplysningar om aktiekapital
Antal aktier

Kvotvärde 
per aktie

Belopp vid årets ingång 500 000                        100 kr

Belopp vid årets utgång 500 000                        100 kr

Not 11 Kapitalförsäkringar 2014 2013

Vid årets början 35 964 37 957

Utbetald pension -2 568 -1 993

Summa vid årets slut 33 396 35 964

Belopp i kkr
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MODERBOLAGETS NOTER

Belopp i kkr

Tage Rejmes Bil AB
Norrköping den 16 februari 2015

 

 

Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning  
och koncernredovisning har avgivits den 16 februari 2015

Kjell Andréasson
Auktoriserad revisor

Not 14 Periodiseringsfond 2014 2013

Periodiseringsfond 2008 0 11 800

Periodiseringsfond 2009 15 300 15 300

Periodiseringsfond 2010 16 500 16 500

Periodiseringsfond 2011 17 200 17 200

Periodiseringsfond 2012 15 100 15 100

Periodiseringsfond 2013 13 300 13 300

Periodiseringsfond 2014 1 400 0

78 800 89 200

Not 15 Ackumulerad avskrivning utöver plan

Ackumulerad avskrivning utöver plan uppgår till:

2014 2013

Inventarier och verktyg 1 614 1 847

Summa 1 614 1 847

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014 2013

Semesterersättningar 2 517 3 236

Sociala avgifter 1 531 1 645

Upplupna kostnader 675 463

Övrigt 19 290 12 696

Summa 24 013 18 040

Av obeskattade reserver utgör 17 691 (20 030) uppskjuten skatt .

Rudolf Knopf
Styrelseordförande

Birgitta Rejme-Knopf

Gunnar Sanderup
Verkställande direktör

Christer Börelius 
Koncernchef

Mattias Andræ Therese Knopf-Brüde

Lars-Erik Eriksson Magnus Karlsson

Roger Rydström
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Tage Rejmes Bil 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 koncern-
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att  
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som  
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror  

på oegentligheter eller på fel .

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och  
koncernredovisningen på grundval av min revision . Jag har 
utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
och god revisionssed i Sverige . Dessa standarder kräver att jag 
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för 
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncern-
redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter .

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo-
visningen 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 koncernredo-
visningen 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 koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings-
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande  
bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning 
per den 31 december 2014 och av dessas finansiella  
resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen . 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar .

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och  
för koncernen .

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även utfört en revision av förslaget till disposi-
tioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Tage Rejmes Bil 

AB för år 2014 .

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

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och 
om förvaltningen på grundval av min revision . Jag har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige .

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen . 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo- 
visningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och  
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon  
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättnings-
skyldig mot bolaget . Jag har även granskat om någon  
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 
har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings- 
lagen eller bolagsordningen .

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden

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

Norrköping den 13 februari 2015

Kjell Andréasson 
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE TILL ÅRSSTÄMMAN I TAGE REJMES BIL AB, ORG.NR 556436-5913



37

Magnus Karlsson 
Representant  

för de anställda

Roger Rydström 
Representant  

för de anställda

STYRELSE OCH REVISOR

STYRELSELEDAMÖTER

Styrelse och revisor för Tage Rejmes Bil AB

Rudolf Knopf  
Styrelseordförande

Therese Knopf-Brüde

Koncerncontroller

Birgitta Rejme-Knopf Christer Börelius  
Koncernchef

Gunnar Sanderup 
VD Tage Rejmes Bil AB

Mattias Andræ  
vVD

Jonas Karlsson 
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FÖRSÄLJNING OCH SERVICESTÄLLEN
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NORRKÖPING 
Lindöv . 60 
011-21 90 00

NORRKÖPING 
Masking . 5 
011-21 92 00

NORRKÖPING 
Exportg . 9 
011-23 10 00

FINSPÅNG 
Norrköpingsv . 28 
0122-64 19 00

SÖDERKÖPING 
Margaretag . 31 
0121-70 77 00

VALDEMARSVIK 
Vammarg . 4 
0123-70 14 00

LINKÖPING 
Vigfastg . 1 
013-20 35 00

LINKÖPING  
Åsbjörnsg . 2 
013-20 35 00

LINKÖPING  
Svedeng . 4 
013-35 57 00

MJÖLBY 
Kungsv . 1 
0142-49 21 00

ÅTVIDABERG 
Prästängsv . 1 
0120-65 20 00

ÖREBRO 
Bettorpsg . 4-6 
019-30 17 00/  
019-20 86 00

ASKERSUND 
Duvnäsv . 2 
0583-56 11 00

LINDESBERG 
Bergslagsv . 
0581-62 67 00

HALLSBERG 
Tegelg . 7 
0582-76 26 00

TRANÅS 
Bredkärrsg . 1 
0140-38 47 80

MOTALA 
Granhultsg . 2 
0141-22 96 60

KATRINEHOLM 
Starrv . 9 
0150-34 97 30

NYKÖPING 
Åkerbärsv . 22 
0155-20 95 50
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rejmes.se

Volvo personbilar

Ford personbilar och 
lätta transportbilar

Volvo lastbilar och bussar

Renault/Dacia personbilar 
och lätta transportbilar

Volvo personbilar

Ford personbilar och 
lätta transportbilar

Volvo lastbilar och bussar

Renault/Dacia personbilar 
och lätta transportbilar

Lindesberg

Hallsberg

ÖREBRO

Askersund

Nyköping

Finspång
NORRKÖPING

Katrineholm

Mjölby

Söderköping

LINKÖPING

Motala

Tranås

Valdemarsvik
Åtvidaberg


