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

Styrelseordförande är Rudolf Knopf.

Verkställande direktör är Gunnar Sanderup.

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

Verkställande direktör är Mikael Larsson.

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

Verkställande direktör är Pär Stjärnberg.

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

Verkställande direktör är Peter Andersson.

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

Verkställande direktör är Stefan Sandberg.

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

Verkställande direktör är Lennart Eidvall.

Från 2020-05-01 är Joakim Lindqvist verkställande 
direktör.

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.

Tage Rejmes Bil AB

Tage  
Rejmes i 

Norrköping 
Bil AB

Tage  
Rejmes i  

Linköping 
Bil AB

Tage  
Rejmes i  
Örebro  
Bil AB

Tage  
Rejmes  

Lastvagnar 
AB

Tage  
Rejmes  

i Örebro  
Lastvagnar 

AB

Fastighets  
AB Tage 
Rejme

Fastighets  
AB Bettorp

Övriga  
dotter- 
bolag*

ORGANISATION

*) Övriga helägda dotterbolag är: Bildemo i Linköping AB, Autogrossisten i Norrköping AB, Filbyter Bil AB, Forema Bil AB,  
Tage Rejmes Trading AB, Tage Rejmes Transkyl AB. Någon verksamhet har inte bedrivits i dessa bolag under 2019.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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VERKSAMHETEN UNDER 2019

STYRELSEORDFÖRANDE

Omvärlden

Efter nära tio år av stadig tillväxt dämpades 
 världskonjunkturen under 2019. Starkt bidragande orsak  
till avmattningen är oron över de konsekvenser som 
 handelskriget mellan USA och Kina kan komma att få för 
den framtida utvecklingen av  världshandeln.  Eftersom 
även vissa varor i handeln mellan EU och USA är  belagda 
med strafftullar har detta haft stora negativa följder för  
den ekonomiska utvecklingen i de europeiska länderna.

Osäkerheten över utgången av förhandlingarna och 
 villkoren för Storbritanniens utträde ur den europeiska 
unionen har haft en dämpande effekt på tillväxttakten i  
de europeiska ekonomierna.

Den globala bilförsäljningen, som brukar ge en bra 
 indikering över den kommande konjunkturutvecklingen 
har under 2019 för andra året i rad haft en negativ trend 
för såväl lastvagnar som personbilar. Det finns  således 
ett antal tecken som tyder på att tillväxttoppen är 
 passerad och att såväl världshandeln som den globala 
 industriproduktionen har börjat att bromsa in. 

Klimatfrågor har under det senaste decenniet fått allt 
större uppmärksamhet och ett antal åtgärdar har i 
 internationellt  samförstånd beslutats eller genomförts  
med målet att  eliminera CO2 –utsläppen och därmed 
 begränsa den globala  uppvärmningen av planeten. I syfte 
att  medverka till att nå detta mål har bilindustrin med bland 
andra Volvo Cars under senare tid introducerat  hybridbilar 
eller rena elbilar. Även inom transportsektorn har Volvo 
Trucks presenterat ett antal batteridrivna fordon.

Den svenska ekonomin har under 2019 gått in i en  
tydlig  avmattningsfas och bruttonationalprodukten  
(BNP) ökade med endast 1,1 procent vilket är betydligt 
lägre än  föregående års siffra på 2,3 procent. Den vikande 
 industriproduktionen har påverkat industrins investeringar 
negativt. Bostadsbyggandet har minskat.

Den svaga utvecklingen har också påverkat 
 arbetsmarknaden och arbetslösheten har ökat  
med 1,3 procentenheter till 7,3 procent (enl  arbets- 
förmedlingen). Trots ökande arbetslöshetssiffror och 
 vikande  industriproduktion höjde Riksbanken  reporäntan 
med 0,25 procentenheter till noll procent, vilket i ett 
 historiskt  perspektiv fortfarande är extremt lågt.

Under 2019 ökade försäljningen av nya  personbilar 
i  Sverige med 0,7 procent från föregående år och 
uppgick till 356 036 bilar vilket är den tredje bästa 
 registreringssiffran någonsin. Förklaringen till denna 
 ökning, som sker i en vikande konjunktur är kraftigt  
höjda fordonsskatter för många bilmodeller som 
registreras efter årsskiftet, när den nya testmetoden  
WLTP (Worldwide  Harmonized Light Vehicle Test 
Procedure) införs i Bonus-malussystemet. För att undvika 
dessa  kostnadshöjningar har många köpare tidigarelagt 
sina bilköp. Under  december 2019 registrerades således 
mer än dubbelt så många nya personbilar jämfört 

med samma månad året innan och nyregistreringar 
för personbilar och lätta transportbilar var den högsta 
någonsin för en decembermånad.

Införandet av WLTP-normen leder till att värdena för 
 koldioxidutsläppen kan bli upp till 25 procent högre 
för  personbilar och upp till 30 procent högre för lätta 
transportbilar. Eftersom utsläppen står i direkt  relation 
till fordonsskatten har malus-delen stigit  kraftigt för 
många bilmodeller sedan årsskiftet. I WLTP-normen 
ges varje bilexemplar ett individuellt  utsläppsvärde där 
all  extrautrustning som påverkar bränsleförbrukningen 
 negativt ger ett  högre utsläppsvärde och medför ökade 
 kostnader. Eftersom  fordonsskatten också påverkar 
 förmånsvärdet för  tjänstebilar kan detta leda till ökade 
kostnader för tjänstebilsförare och deras  arbetsgivare.

Även biltillverkarna kan från och med nästa år drabbas av  
ökade kostnader i form av böter. EU har ställt mycket tuffa 
krav på  världens biltillverkare för att begränsa utsläppen 
av koldioxid. Varje tillverkare får ett mål, som beror på 
produktmixen, men sammantaget skall bilarna inte släppa 
ut mer än 95 g  koldioxid per kilometer. För varje gram 
 koldioxid som överstiger  tillverkarens EU-mål utdöms 
 böter med 95 euro, multiplicerat med antalet sålda bilar.

Enligt EU:s utsläppsnormer måste biltillverkare  minska 
 utsläppen av koldioxid med 37,5 procent för nya person-
bilar och med 31 procent för nya lätta transportbilar senast 
2030, från en baslinje 2020 på 95 g CO2 per kilometer 
 respektive 147 g CO2 per kilometer. Vidare fastställer 
 direktivet att noll- och lågutsläppsbilar senast 2030 bör 
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utgöra 35 procent av flottan med nya personbilar och  
30 procent av nya lätta transportbilar. För att undvika böter 
kommer alla biltillverkare prioritera tillverkning av rena 
elbilar eller hybridbilar. Andelen laddbara personbilar av de 
totala  nyregistreringarna i Sverige var 11,4 procent under 
2019 jämfört med 8,2 procent under 2018.

Med 65 273 registreringar och en marknadsandel på  
18,38  procent försvarade Volvo sin marknadsledande 
 position och är sedan 62 år i oavbruten följd 
marknadsledare på den svenska marknaden.

Försäljningen av begagnade bilar minskade med 3,1 
procent under det gångna året, främst på grund av att 
tillgången var mindre än efterfrågan. Bonusmalus- 
systemet som infördes i juli 2018 och den nya WLTP-
normen har bidragit till att det har blivit mindre attraktivt 
att köpa nya bensin- eller dieselbilar på grund av starkt 
förhöjda skatter. Detta har i sin tur drivit upp efterfrågan  
på begagnade bilar, som inte omfattas av de nya  skatterna. 
Som en  konsekvens av den ökade efterfrågan har priserna 
på begagnade bensinbilar ökat i snitt med 20 procent 
 under 2019, samtidigt som äldre dieselbilar blev 13   
procent dyrare.

Den globala försäljningen av lastvagnar hade under det 
gångna året en sjunkande trend. Även i Sverige sjönk de 
totala lastvagnsregistreringarna för samtliga viktgrupper 
från 63 430 till 60 430 enheter, vilket är en minskning med 
4,4 procent. Däremot ökade registreringarna av tunga 
lastvagnar över 16 tons totalvikt med 7 procent till 6 641 
enheter. Totalt levererade Volvo 2 629 tunga lastvagnar 
 vilket resulterade i en marknadsandel av 39,6 procent. 
Även registreringar av bussar för samtliga märken över  
10 ton ökade med 56,4 procent till 1 029 enheter.

Volvo presenterade under det gångna året flera 
 bilmodeller med gasdrift och elektriska motorer.  
Elbilar kan användas främst för närdistribution och i 
 områden där fordon som använder  fossila bränslen inte 
är tillåtna. Eftersom de dessutom är mycket tysta kan 
distribution av varor till stadskärnor och andra känsliga 
 områden även ske nattetid utan att störa omgivningen.

Sammanfattningsvis kan konstateras att 2019 var ett bra 
år för fordonsmarknaden i Sverige, det tredje bästa året 
någonsin för nya personbilar och lätta transportbilar och 
rekordår för tunga lastvagnar. För Volvo Cars innebar 
2019 med en global försäljning av 705 452 bilar ett nytt 
 försäljningsrekord för sjätte året i rad.

Rejmekoncernen

Rejmekoncernen redovisar för verksamhetsåret 2019  
ett resultat på 137,8 miljoner kronor, vilket är det 
bästa i  koncernens  historia. En något minskande 
 fordonsförsäljning  kompenserades av ökade försäljnings-
volymer på eftermarknaden och  omsättningen på 3,044 
miljarder kronor tangerade fjolårets försäljningssiffra.

Vår soliditet och likviditet är trots omfattande investeringar  
god vilket är en nödvändig förutsättning för en fortsatt 
expansiv  utveckling av vår verksamhet.

Klimatfrågor och jordens uppvärmning på grund av 
ökande koldioxidutsläpp har under det senaste decenniet 
framtvingat alternativa lösningar att skapa energi som inte 
är baserade på  användning av fossila bränslen. Bilindustrin 
i hela världen har  startat en omställning där man  ersätter 
motorer som drivs av  fossila bränslen med elmotorer som 
drivs av elektriska batterier, men även kombinationer i 
form av hybridbilar. Tillverkare av lastvagnar erbjuder i allt 
större omfattning utöver eldrift även motorer som drivs av 
gas. Denna omställning kommer att ske i  accelererande 
takt och kommer att kräva en anpassning av bilhandelns 
verkstäder till ett delvis förändrat reparations- och under-
hållsbehov för bilarna. Exempelvis behöver rena elbilar 
utan förbränningsmotor inget avgassystem, samtidigt  
ökar batterierna bilarnas vikt avsevärt med ökat däckslitage 
som följd.

Prognoser för framtiden visar på ökande volymer för 
 distribution och vägtransporter vilket kräver rationella 
 reparationsmetoder och effektiva lastvagnsverkstäder  
för att minimera bilarnas  stilleståndstid.

Även kundernas krav och förväntningar på bilhandeln 
kommer troligen att förändras och man kommer att 
 värdesätta tillgänglighet, bekvämlighet och förstklassig 
service i än större omfattning än idag. Man kommer också 
i ökad omfattning välja företag som driver sin verksamhet 
på ett ekologiskt hållbart sätt och som använder teknik 
och metoder för till exempel uppvärmning av lokaler  
som inte genererar koldioxidutsläpp.

Ovan nämnda omständigheter har varit vägledande  
för  Rejmekoncernens utformning av kunderbjudanden 
och  investeringsprogram som skall säkerställa att vi även  
i framtiden skall ha en tillfredsställande utveckling av 
 företaget.

Under det gångna året genomförde Rejmekoncernen  
ett stort antal bygginvesteringar. Den vid branden 2017 
totalförstörda personbilsverkstaden i Örebro ersattes  
med en hypermodern personbils- och skadeverkstad som 
 planenligt togs i drift under juni 2019. Den  angränsande 
byggnaden som tidigare var lastvagnsverkstad byggs 
om till däckhotell som skall tas i drift under maj månad 
2020. Uppvärmning vintertid och luftkonditionering under 
sommaren av de nya verkstadslokalerna sker medelst en 
bergvärmeanläggning, på taket har en solcellsanläggning 
med en effekt på 250kW installerats, driften av fastigheten 
sker således utan koldioxidutsläpp.

Den delen av bilhallen som under byggtiden tjänstgjorde 
som tillfällig verkstadslokal återställdes till sitt  ursprungliga 
skick som utställningshall och kunde tas i bruk efter 
 semestern 2019.

I Nyköping startades på hösten uppförandet av 
en ny  fullserviceanläggning för lastvagnar med en 
 fristående snabbtvätt. Med en längd av 36 meter är 
 verkstadsplatserna de längsta i  koncernen och  
kommer att klara alla framtida  fordonskombinationer.  
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Under återuppbyggnaden av verkstaden i Örebro som 2017 
brann ner till grunden tog Rejmes beslutet att ta nästa steg i 
sitt hållbarhetsarbete. 850 solcellspaneler som genererar  
250 kilowatt är nu monterade på servicemarknadshuset.
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Anläggningen är utrustad med  speciella platser för  
däckservice och erbjuder utrymme för  kundernas  
däckförvaring. Uppvärmning och komfortkyla sker i hela 
 anläggningen med en akviferinstallation med mycket hög 
 verkningsgrad. Hela takytan har utnyttjats för montage av 
 solceller. Driftstarten i den nya anläggningen är planerad 
till  sommaren 2021.

Projekteringsarbetet för en ny fullserviceanläggning för 
lastvagnar i Linköping är i slutskedet och vi räknar med att 
byggstarten skall kunna ske efter semestern 2020. I likhet 
med Nyköpingsanläggningen är verkstadsplatserna 36 
 meter långa, uppvärmning och komfortkyla sker medelst 
bergvärme. Solceller på taket garanterar en koldioxid-
fri drift av anläggningen. Även Linköpingsanläggningen 
 kommer att vara utrustad med  speciella platser för däck-
service och däckförvaring samt en  fristående snabbtvätt 
för lastvagnar och bussar.

På våren 2019 har nya lokaler för service och reparation  
av  hydraulutrustning tagits i bruk i Tranås.

I Lindesberg är en anläggning för tvätt av personbilar 
under uppförande, driftstarten beräknas kunna ske före 
semestern 2020. Nya uppställningsplatser för lastvagnar 
har iordningställts.

Vår anläggning på Tornbyområdet i Linköping kommer att 
 kompletteras med en ny tvättanläggning för personbilar. 
 Driftstarten är beräknad till efter semestern 2020. Båda 
tvättanläggningarna är som alla övriga i  Rejmekoncernen 
 utrustade med biologisk vattenrening för minsta 
 möjliga miljöpåverkan. Tornbyanläggningen har också 
 kompletterats med utrymmen för kunders däckförvaring.

Renoveringsarbeten i vår stadsdelsverkstad på Butängen 
i  Norrköping kommer att vara slutförda i april 2020. 
 Verkstaden får bland annat ett nytt klinkergolv, nytt 
 undertak med inbyggd belysning samt nya liftar.

Vi har skapat utrymme för ett däckhotell för  lastbilar 
i Norrköping genom att flytta över bildelslagret på 
 lastvagnsanläggningen till två lagerautomater.

Projekteringsarbetet för en modernisering av vår 
 anläggning i  Askersund är avslutat och byggnadsarbeten 
beräknas komma igång under innevarande år. Vi har börjat 
att analysera olika idéer för en renovering och  ombyggnad 
av vår anläggning i  Linköping där byggnadsarbeten skall 
påbörjas när  lastvagnsverksamheten har flyttat till den 
planerade nya anläggningen på Östra  Malmskogen.

I Örebro har vår samarbetspartner Gasum i anslutning till 
vår lastvagnsanläggning på Berglunda uppfört och tagit i 
bruk en station för försäljning av flytande naturgas (LNG) 
där i ett senare skede även flytande biogas (LBG) skall 
tillhandahållas. 

Det gångna året har således varit mycket 
 investeringsintensivt och har ställt stora krav på vår 
 organisation. Arbetet har  varit  inriktat på att finna varaktiga 
lösningar som möjliggör en  effektiv och lönsam drift av 
vår verksamhet och som genom  användning av modern 
teknik eliminerar utsläpp av drivhusgaser som  metan 

och koldioxid, och som med moderna reningsverk i våra 
tvättanläggningar som arbetar med naturliga, biologiska 
 nedbrytningsprocesser garanterar att inga skadliga ämnen 
 kommer ut i naturen.

I Rejmeakademin satsar företaget på utveckling  
av  koncernens medarbetare. Syftet med denna 
 utbildning är dels en personlig utveckling av varje 
 individ, men också ett steg i att utveckla alla  koncernens 
 medarbetare till en säljande organisation med hög 
kompetens.  Utnämningar som Årets Skadeverkstad i 
Linköping och  Katrineholmsanläggningens medlemskap 
i  Volvoverkstädernas Guldklubb för enastående god 
 kundnöjdhet är exempel på att satsningen har givit  
goda resultat. 

På årets medarbetarundersökning får koncernen på  
alla  områden betyg som ligger över de värden som 
 landet i  genomsnitt redovisar. Beträffande frågan om 
 medarbetarnas  engagemang visar Rejmekoncernen  
siffror som ligger mycket över landets benchmarkingtal.

Rejmes har ett intimt samarbete med  gymnasieskolorna i 
Örebro, Linköping och Norrköping som alla är  certifierade 
som  Motorbranschcollege (MBC), där företaget har 
 förbundit sig aktivt deltaga i skolornas undervisning av 
elever och lärare. Detta  gäller bland annat också den 
 praktiska utbildningen där  företaget  erbjuder  moderna 
praktikplatser. Satsningen är ett led i att  attrahera 
 ungdomar till yrket som servicetekniker.

Årets fina resultat som är det bästa i koncernens  
 historia, innebär att vi inom ramen för vårt vinstdelnings- 
program kommer att dela ut 5,5 miljoner kronor till våra 
 medarbetare. Detta är det högsta beloppet sedan vi 
 införda programmet 1984. Totalt har vi därmed delat ut 
81,5 miljoner kronor vilket omräknat till dagens penning-
värde motsvarar mer än 156 miljoner kronor.

Företagets framgångar hade inte varit möjliga utan  
lojala och kompetenta medarbetare.

Jag är övertygad om att vi med alla hittills gjorda och alla 
 planerade framtida satsningar står väl rustade att möta 
de  förändringar som bilbranschen står inför och där 
 medarbetare i en säljande organisation med serviceanda, 
gott kundbemötande, flexibilitet, kompetens och yrkes-
stolthet som sina ledord även i framtiden kommer att vara 
en viktig framgångsfaktor.

 

Norrköping i januari 2020

Rudolf Knopf 
Styrelseordförande

VERKSAMHETEN UNDER 2019
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MÅL OCH VERKSAMHETSINRIKTNING
Tage Rejmes Bil AB är ett av Sveriges största familjeägda 
bilhandelsföretag och auktoriserad återförsäljare av Volvo 
personbilar, lastvagnar och bussar, Renault personbilar 
och lätta transportbilar samt Dacia personbilar och 
lätta transportbilar. Koncernen finns representerad på 
25 anläggningar för försäljning och service på 15 orter i 
Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och 
Småland.

- Vår affärsidé är försäljning av fordon med tillhörande 
produkter och tjänster med kundernas behov i fokus.

- Vår vision - en komplett bilaffär för kundernas  
bästa - innebär att Rejmes vill ta hand om kundens 
samtliga behov, och därmed göra bilägandet enkelt.

Koncernens mål är att i takt med kapitaltillväxten utveckla 
och utvidga verksamheten. Förutsättningar för att lyckas 
är, utöver bra produkter, kompetenta, välutbildade och 
motiverade medarbetare. 

Sedan 1958 har företaget utvecklats utifrån  företagets 
grundare, Tage Rejme, egna ledord: trovärdighet, 
 skyldighet och ansvar. Med dessa värdeord har företaget 
utvecklats till ett mycket starkt varumärke på den lokala 
marknaden. Rejmes varumärke byggs med hjälp av alla 
medarbetares medverkan i den dagliga kontakten med 
kunder, leverantörer och arbetskamrater.

 
 

Verksamheter

Verkstäderna inom Rejmekoncernen är auktoriserade för 
Volvo, Renault och Dacia. Rejmes erbjuder service och 
reparationer på 25 verkstäder på 15 orter i Östergötland, 
Närke, Södermanland, Västmanland och Småland. 
Reparationer och service utförs enligt tillverkarnas 
anvisningar av utbildad personal med rätt kompetens 
och med rätt specialverktyg. Vid byte används alltid 
originaldelar från fabrik, och vid varje servicetillfälle 
uppdateras bilens mjukvara. 

Rejmes skadecenter, i Norrköping, Linköping och  
Örebro, tillhör landets mest moderna anläggningar för 
plåt-, lack- och plastreparationer av personbilar och lätta 
transportbilar. Med ett industriellt arbetssätt garanteras  
hög kvalitet och snabba flöden i verkstäderna.

Rejmekoncernens Svanenmärkta tvättanläggningar  
för personbilar finns i Norrköping, Finspång, Linköping, 
Mjölby, Åtvidaberg, Örebro och Lindesberg och är 
ett sätt att kombinera miljövänlighet och prisvärde i 
verksamheten. För åkerier och transportföretag finns 
lastbilstvättar på flera av våra anläggningar.

På Rejmes drivmedelsanläggningar tillhandahålls utöver 
traditionella bränslen, såsom diesel och bensin, också 
etanol, biogas och HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor). 
I samarbete med Gasum, tillhandahålls även LNG (Liquid 
Natural Gas) från vår lastvagnsanläggning på Berglunda i 
Örebro. 

 
 
 

Försäljning

Mkr

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

201920182017201620152014

Fordonsförsäljning
inkl. leasing

Service och 
reservdelar

Drivmedelsförsäljning
och övrigt

2019 2018 2017 2016 2015

Fakturerad försäljning 3 043 848 3 173 163 3 037 153 3 028 853 2 932 892 

Rörelseresultat*** 104 781 88 561 143 985 99 792 95 058 

Resultat före skatter**** 137 773 106 062 163 564 121 273 113 943 

Resultat efter skatter 121 997 85 230 128 118 95 937 90 612 

Balansomslutning 2 415 649 2 245 523 2 056 086 1 878 157 1 652 548 

Avkastning på totalt kapital 

exkl. rörelseskulder*

9,6 7,9 12,4 11,0 9,3

Soliditet** 44,1 43,6 43,5 42,1 42,1

Antal anställda den  

31 december

691 697 660 665 660

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

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

*** I rörelseresultatet 2017 ingår försäkringsersättningar för återuppbyggnad av fastighet samt kostnader för  
utrangering av inventarier. Resultatet justerat för dessa poster uppgår till 71 601 tkr.

**** I resultatet före skatter 2017 ingår försäkringsersättningar för återuppbyggnad av fastighet samt kostnader  
för utrangering av inventarier. Resultatet justerat för dessa poster uppgår till 91 181 tkr.
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Utöver service och reparationer erbjuds kompletterande 
tjänster som tvätt, bilvård, tillbehör, glasbyten, däck- 
förvaring och hyrbil. I samarbete med Volvo  hyrlast 
för lastvagnar och Hertz för personbilar och lätta 
 transportbilar erbjuds hyrbilar i alla storlekar för alla behov.

På resan mot visionen, den kompletta bilaffären 
för kundernas bästa, utvecklar företaget ständigt 
verksamheten med nya erbjudanden. Under 2019 har 
verksamheten förstärkts med kvalificerad kompetens  
för att bygga och underhålla påbyggnationer till lastbilar, 
till exempel lastväxlare och kranar.

Kvalitet - miljö - hållbarhet

För att säkerställa att produkter och tjänster håller hög 
kvalitet och är skonsamma för miljön, är koncernens 
ledningssystem certifierade enligt ISO 14001 (miljö) och 
ISO 9001 (kvalitet). Återkommande kontroller, för att höja 
kvaliteten i koncernens verkstäder, genomförs av flera 
externa kontrollorgan bland annat Kontrollerad bilverkstad 
(KBV) som är ett märkesoberoende kontrollföretag som 
ägs av Motorbranschens riksförbund (MRF). 

Rejmes är ett företag som strävar efter att driva 
verksamheten på ett ekologiskt hållbart sätt och att 
använda teknik och metoder för uppvärmning som  
inte genererar koldioxidutsläpp.

Arbeta och utvecklas hos Rejmes

På Rejmes välkomnas ständigt nya medarbetare. 
Tillsammans med de starka varumärken som koncernen 
representerar är medarbetarna och deras kompetens och 
erfarenhet företagets största framgångsfaktorer. 

För att möta kundernas förväntningar och därigenom 
kunna uppnå företagets vision – En komplett bilaffär 
för kundernas bästa – investerar Rejmes ständigt 
stora resurser i att utveckla och utbilda medarbetare 
inom såväl teknik och produktkunskap som ekonomi, 
ledarskap och kundomhändertagande. Tillsammans 
med Volvo Car Sverige bedrivs ett nära samarbete med 
lokala gymnasieskolor. Därmed skapas förutsättningar 
för elever och lärare att utvecklas inom modern teknik 
och arbetssätt. Rejmes tillhandahåller praktikplatser 
och erbjuder samtliga elever ett jobb om de ser till att 
ta körkort, ha godkänt i alla ämnen och att de är riktigt 
motiverade och intresserade när de praktiserar på 
företaget.

En god arbetsmiljö är viktig för trivsel och effektivitet, 
och är ett fokusområde i samband med investeringar 
för att utveckla koncernens fastigheter. I en årligen 
återkommande medarbetarundersökning sker uppföljning 
av arbetsmiljöarbetet, genom mätning av engagemang, 
trivsel och ledarskap. 
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HÅLLBARHETSREDOVISNING
Klimathotet

Den globala uppvärmningen av vår planet och de 
 klimatförändringar som är en direkt följd därav är den 
 kanske största utmaningen som mänskligheten står inför. 

För att begränsa och på sikt eliminera utsläpp av 
 växthusgaserna koldioxid och metan krävs insatser från 
alla världens länder, företag och enskilda medborgare.

Medvetenheten om klimatförändringarna och dess 
 konsekvenser har ökat de senaste decennierna, men 
ofta saknas den politiska viljan eller de ekonomiska 
 förutsättningarna för att genomföra den nödvändiga 
 omställningen från fossilbaserad energiproduktion  
(kol och naturgas) till fossilfri.

Fossila bränslens koldioxidutsläpp kommer främst från 
elproduktion, transporter, uppvärmning av bostäder och 
industrianläggningar samt industriella processer som   
stål- och cementtillverkning.

Inom alla dessa områden finns idag tekniska och 
 ekonomiskt genomförbara lösningar som undviker  
de fossila bränslenas negativa miljöpåverkan.

Fordonstillverkare lanserar bilar som drivs med elektricitet 
som energikälla, raffinaderier bygger ut sin kapacitet att 
producera fossilfri bensin och diesel med restprodukter 
från skogen som råmaterial. Dagens och  morgondagens 
miljömedvetna bilköpare kräver produkter som i sin 
användning och tillverkning inte belastar miljön och 
 dessutom till lägre priser. Konsumenterna kommer i allt 
större omfattning att välja återförsäljare som driver sin 
verksamhet på ett miljömedvetet, resurseffektivt och 
rationellt sätt. 

Miljöansvar

Rejmekoncernens övergripande miljömål är att minska 
användningen av energi och vatten samt genom ökad 
medvetenhet hos medarbetare och kunder minska 
 användningen av ändliga resurser. Företagets ambition  
är att vara en miljöanpassad organisation med 
 anläggningar som av kunder och övriga intressenter 
 uppfattas som ledande inom miljöområdet i bilbranschen.

För Rejmekoncernen har det alltid varit en självklarhet 
att hushålla med resurserna och att effektivisera driften 
i alla led vilket är en absolut nödvändighet för att uppnå 
 tillfredsställande lönsamhet i en starkt konkurrensutsatt 
bransch. Detta gäller såväl företagets organisation som 
utformning av driften av de anläggningar inom vilka 
 koncernen driver sin verksamhet.

För att kvalitetssäkra alla processer är Rejmekoncernen 
certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 
 

Energianvändning

Anläggningarna där Rejmes bedriver sin verksamhet   
kräver energi, främst i form av värme och elektricitet.

Stor vikt har därför lagts på att driften sker med hög 
 effektivitet och med låg miljöpåverkan. Genom ett 
strukturerat underhålls- och renoveringsprogram för  
alla anläggningar har förbrukning av elektricitet, vatten  
och värme i koncernens fastigheter minskat, vilket har 
 bidragit till minskade koldioxidutsläpp och därmed 
minskad  miljöbelastning.

Belysningen har i samband med renoveringarna bytts  
ut till energisnåla och kvicksilverfria LED-armaturer i 
 bilhallarna och till lågenergilampor och LED-armaturer  
i verkstäderna. 

All ventilation sker med värmeåtervinning.   
Uppvärmning av lokalerna i Tranås, Askersund och  
i  lastvagnsanläggningen i Örebro sker med bergvärme. 
 Likaså sker uppvärmningen av  personbilsverkstaden i 
Örebro med bergvärme. Den anläggningen är  dessutom 
utrustad med solceller med en effekt av 250kW och  
en leveranskapacitet av cirka 237 000 kWh/år 
för egen  elproduktion vilket motsvarar den årliga 
 energiförbrukningen i 16 villor och minskat  utsläpp av 
 koldioxid med cirka 25 ton/år. Energi som inte  förbrukas  
i den egna verksamheten lagras av koncernens 
 elleverantör och levereras tillbaka när behov uppstår.

Uppvärmningen av de nya lastvagnsanläggningarna i 
Linköping och Nyköping kommer att ske med bergvärme 
respektive med akviferlager. Byggstarten för a nläggningen 
i Nyköping har skett i november 2019.

I ett akviferlager säsongslagras värme och kyla 
i ett  naturligt grundvattenmagasin. Via borrade 
brunnar  pumpas grundvattnet från akviferen till en 
 energianläggning där energi i form av värme medelst en 
värmepump transporteras till användaren. Vid  produktion 
av kyla är systemet helt och hållet direktkopplat – så  kallad 
frikyla. Energifaktorn för värmeproduktionen ligger på 
mellan sex till sju, för produktion av kyla uppgår den till 
mellan 30 och 40. För värmeproduktion med bergvärme 
ligger energifaktorn på mellan tre och fyra.

Rejmes är först i Södermanland med att använda tekniken 
med akviferlager för uppvärmning respektive komfortkyla i 
sina anläggningar.

De nya lastvagnsanläggningarna i Nyköping och  Linköping 
kommer också att utrustas med solceller. Kombinationen 
av bergvärme respektive akviferlager med solceller innebär 
att anläggningarnas energi-förbrukning huvudsakligen sker 
utan utsläpp av koldioxid vilket är en mycket stor miljö-
vinst.
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Drivmedel och tvättanläggningar

Rejmes bedriver verksamhet som är tillstånds- och 
 anmälningsskyldig enligt miljöbalken, bland annat har 
 koncernen 16 egna anläggningar och 4 arrendestationer 
med drivmedelsförsäljning och 17 tvättanläggningar.

På företagets drivmedelsstationer (Tanka) kan kunderna 
köpa spolarvätska direkt från en pump utan besvärlig 
hantering av plastförpackningar, vilket är en stor miljövinst.

Alla stationer inom koncernen tillhandahåller utöver 
 bensin och diesel även drivmedlet E-85, i Norrköping  
och Örebro även flytande gas.

I Linköping och i ett senare skede även på  koncernens 
övriga huvudanläggningar tillhandahålls Adblue  direkt 
i pump. Adblue förhindrar att kväveoxid bildas vid 
 förbränning av dieselbränsle i person- och lastbilar.

På lastvagnsanläggningarna i Linköping, Motala och 
 Örebro samt på Tanka i Linköping tillhandahålls HVO 
100-diesel (Hydrerad Vegetabilisk Olja) som reducerar 
dieselmotorers koldioxidutsläpp med cirka 90 procent.

Vid lastvagnsanläggnigen på Berglunda i Örebro  
har Rejmes i ett långtidskontrakt upplåtit mark till det 
 finländska gasbolaget Gasum för uppförandet av en 
 anläggning för distribution av LNG (flytande naturgas)  
och från 2021 även av LBG (flytande biogas) till gasdrivna 
lastvagnar. Anläggningen är i drift sedan september 2019. 
Användning av LNG minskar utsläppen av  växthusgaser 
med upp till 20 procent och LBG minskar utsläppen 
med upp till 85 procent beräknat på en livscykelanalys. 
 Dessutom minskar LNG och LBG utsläppen av kväveoxid 
och små partiklar som är skadliga för människor och miljö.

Samtliga drivmedelsstationer är utrustade med 
 oljeavskiljare som regnvattnet passerar innan det  
leds vidare till den kommunala dagvattenledningen.

Världshaven utsätts i allt större omfattning för 
 nedsmutsning genom plaster, makroplaster och annat 
avfall, floder och sjöar förorenas och övergöds av bland 
annat jordbrukets restprodukter. Dricksvatten har i stora 
delar av världen blivit en bristvara.

En ansvarsfull användning av färskvatten har därför blivit  
en nödvändighet för alla förbrukare av färskvatten.

Rejmekoncernens förbrukning av färskvatten 
sker  huvudsakligen i företagets Svanenmärkta 
 biltvättanläggningar. Dessa finns i Norrköping, Finspång, 
Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Örebro och Lindesberg.  
På våren 2020 kommer ytterligare en anläggning att 
 uppföras på Tornbyområdet i Linköping.

Samtliga bilanläggningar är utrustade med  biologisk 
 vattenrening där reningen sker i en bakteriell  process och 
utan tillsats av kemikalier och således utan  miljöbelastning. 
75 procent av det renade vattnet  återanvänds i 

 tvättprocessen. Under 2019 utfördes fler än 120 000 
 tvättar i dessa anläggningar.

Vattenrening i företagets anläggningar för tvätt av 
 lastvagnar sker i oljeavskiljare och vidare  genom 
 elektroflockning som är en teknisk  blandning 
av  elektroflotation och elektroutfällning. Inga 
 kemiska  tillsatser behövs under reningsprocessen. 
 Rejmekoncernens lastvagnstvättar finns i Norrköping, 
Tranås och Motala och är under uppförande i Linköping 
och Nyköping.

Regelbundna kontroller och analyser utförs innan 
 restvattnet från PV- och LV-tvättanläggningarna  lämnas   
till de kommunala ledningsnäten för spillvatten eller 
 dagvatten.

Omhändertagandet av slam och sediment från 
 tvättanläggningarna, som kan vara förorenade av  
bland annat tungmetaller och olja sker genom  
 certifierade specialföretag.

Övrigt

Förbrukat papper samlas in och lämnas till 
 pappersåtervinning. Komprimatorer minskar avfalls- 
volymen och eliminerar ett stort antal transporter till 
 återvinningsstationerna.

I koncernens verkstäder och bildelsavdelningar  källsorteras 
avfallsprodukter i olika fraktioner som  omhändertas av 
certifierade företag för återvinning eller deponering.

I lackeringsverkstäderna använder företaget i största 
 möjliga omfattning vattenbaserade färger.

Antalet kemiska produkter som behövs i verksamheten har 
reducerats och flera har ersatts med liknande produkter 
som har lägre miljöpåverkan.

Socialt ansvar och medarbetare

En långsiktigt lönsam och hållbar verksamhet bygger på 
engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare.

Mot den bakgrunden driver Rejmekoncernen ett  aktivt 
 personalarbete med målet att vara en ansvarsfull 
och  attraktiv arbetsgivare. Redan 1984 introducerade 
Rejmes ett vinstdelningssystem som sedan starten 
 nuvärdesberäknat har delat ut cirka 156 miljoner kronor  
till medarbetarna.

Utöver personalrabatter vid köp av företagets  produkter 
och tjänster erbjuder Rejmes mycket förmånliga 
 räntevillkor för finansiering av dessa personalköp.

På huvudorterna upplåter företaget på så  kallade hobby-
kvällar efter den ordinarie arbetstidens slut  verkstadslokaler 
och utrustning efter ett fastställt schema till personalen 
som kan utföra reparationer på sina egna bilar.
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I syfte att höja teknikernas kompetensnivå över bransch-
standard har koncernen installerat ett nytt lönesystem som 
premierar mekanikernas vilja att vidareutbilda sig för att 
alltid ligga i framkant på den tekniska utvecklingen.

I Rejmeakademin har hittills cirka 150 anställda  deltagit i  
en ledarskapsutbildning som sträcker sig över ett år.   
Syftet med denna utbildning är dels en  personlig 
 utveckling av varje individ, men också ett steg i att utveckla 
alla  koncernens medarbetare till en säljande organisation.

Rejmes vill att dess medarbetare skall må bra och trivas på 
sin arbetsplats. Ett led i att förbättra och utveckla detta är 
årliga medarbetarundersökningar som genomförs för alla 
anställda digitalt och anonymt av en extern part och som 
tar upp frågor som arbetsmiljö, ledarskap och företaget 
som helhet. Resultatet från undersökningen används 
som underlag för att planera för framtiden och för att 
använda vår potential mer effektivt. Minst en gång per år 
har medarbetaren ett medarbetarsamtal med sin närmaste 
chef. Detta är ett verktyg för att sätta en  riktning och en 
plan för medarbetaren i det dagliga arbetet för ökad trivsel 
och effektivitet, men även för att skapa  förutsättningar för 
personlig utveckling.

Koncernen använder ett uppföljningssystem där 
man bland annat kan följa alla anställdas utbildningar 
och sjukfrånvaro för att i god tid kunna genomföra 
förebyggande åtgärder för att förhindra att en 
medarbetare blir föremål för rehabiliteringsarbete. 
Sjukfrånvaron i koncernen är i snitt 3,09 procent vilket  
är lägre än branschjämförelsens på 4,95 procent.

Arbetsmiljön i en verkstad kan innebära risker för 
 personalen. Det kan vara relaterat till bland annat 
 vibrationsskador från handverktyg,  hörselnedsättning, 
lyft- och klämskador och kemikalieexponering. 
 Rejmekoncernen arbetar kontinuerligt med att   
förbättra arbetsmiljön på alla anläggningar, t.ex.   
genom  korrekt  användning av personlig skydds- 
utrustning,  moderna  verktyg och utbildning samt 
 uppföljning av  eventuella incidenter och risker.  
Förbättringsarbetet sker  också i skyddskommittén  
och vid skyddsronder samt att  medarbetarna i ett  
tidigt skede blir  involverade i  projekteringsarbete av  
nya anläggningar eller  renoveringar.

Alla koncernens framtagna och implementerade  
 regler, riktlinjer samt policys finns dokumenterade i  
ett  verksamhetsledningssystem som heter Revolve.  
Systemet har till syfte att vara ett hjälpmedel för att styra 
och stödja verksamheten och arbetsmiljön, driva ständiga 
 förbättringar samt ge möjlighet till att dela med sig och 
dra nytta av gjorda erfarenheter. Revolve finns tillgänglig 
för alla anställda genom koncernens intranät.

Rejmes Instruktionspärm och Revolve beskriver således de 
kärnvärden Trovärdighet - Skyldighet – Ansvar som utgör 
grunden för Rejmekoncernens uppförandekod.

En utmaning för Motorbranschen och även för 
 Rejmekoncernen är att säkerställa och bibehålla   
framtida kompetens. Rejmes har därför ett nära 
 samarbetemed flera motortekniska  gymnasier,  
bland  annat med  Tullängsgymnasiet i Örebro,  
med  Ljungstedtska  gymnasiet i Linköping och  
med  Bråvallagymnasiet i  Norrköping. Genom detta 
 samarbete får  elever och lärare tillgång till undervisnings- 
och  reparationsobjekt av senaste tekniska standard och de 
får insyn i hur verkstadsprocesser och  verkstads- 
system samt kundvård fungerar i en modern verkstad. 
 Samarbetet har bidragit till starkt ökat intresse  
och status för  bilmekanikeryrket. 

Företaget erbjuder dessutom praktik- och lärlingsplatser 
och delar ut stipendier till elever som är goda föredömen  
i den affär som Rejmes representerar.

Rejmekoncernen stödjer sedan många år tillbaka 
 Barncancerfonden och även drottning Silvias World 
 Childhood Foundation med ett belopp för varje ny 
 Volvobil som koncernen säljer.

Mänskliga rättigheter och motverkande av korruption

I Rejmekoncernen värdesätts mångfald i  organisationen 
och företaget verkar för de mänskliga rättigheterna. Alla 
personer med efterfrågad kompetens är  välkomna att söka 
anställning hos Rejmes oavsett kön, ålder,  social bakgrund, 
religion eller annan  trosuppfattning och  företaget följer 
de lagar som finns mot  förbud av  diskriminering på grund 
av etnisk ursprung,  funktionshinder eller sexuell läggning. 
Hos Rejmes  efterlevs dessa lagar och företaget arbetar 
aktivt för att förhindra uppkomsten av all diskriminering 
eller  trakasserier.

Som ett led att motverka korruption och penningtvätt 
är Rejmekoncernen sedan mitten av 2019 en kontantfri 
 koncern.  Aktiviteter, affärsrelationer, andra  samarbeten 
och representation skall alltid följa den upprättade  policyn 
och den lagstiftning som finns för verksamheten. Med 
en strikt attestordning för alla fakturor motverkas och 
 förhindras korruption och mutor.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förra året förstärktes Rejmes Lastvagnar med två 
 påbyggnadstekniker. De utgår från Linköping som är deras 
huvudort,men kommer att jobba och synas på alla våra orter.
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Belopp i kkr 2019 2018

Försäljning lastvagnar och bussar 361 407 424 724

Antal levererade fordonsenheter

Nya lastvagnar och bussar 205 238

Begagnade lastvagnar och bussar 158 160

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

LASTVAGNAR
Rejmekoncernen är auktoriserad återförsäljare för Volvo 
lastvagnar och bussar, på ett marknadsområde som omfattar 
Östergötland, Närke, Västmanland, Södermanland och norra 
Småland.  

Varje levererat fordon, inklusive drivlina, påbyggnation och 
inredning, är unikt och utformat efter de behov chauffören 
och uppdraget kräver. Förståelse för kunden och dennes 
behov är avgörande för att hitta lösningar utifrån aktuell 
körning och användningsområde. Av en säljare krävs därför 
både teknisk och ekonomisk kompetens, samt förmågan 
att förmedla kunskapen till kunden. Framtagning av 
behovsanpassade transportlösningar sker i nära samarbete 
med kvalificerade leverantörer av såväl fordon som 
påbyggnationer.
 

Produkter

I Volvos lastvagnsprogram finns lastvagnsmodeller för 
varje typ av transportuppdrag, med flera varianter och 
 innovationer.

Volvo FH-serien 
Volvo FH har sedan introduktionen 1993 varit en av 
 världens mest avancerade lastbilar. I mer än 25 år har 
Volvo  drivit  utvecklingen framåt, med fokus på teknik, 
förare och  ekonomi. FH-modellen står för merparten 
av Volvos  försäljningsvolym, och används bland annat 
som  tungdragare, timmerbil och för tidskritiska, långväga 
 transporter av till exempel livsmedel. 

Volvo FL  
Är en lätt, smidig och perfekt lastvagn för stadsdistribution.

Volvo FE  
En mångsidig lastvagn för stadsdistribution, regional 
 distribution, lätt anläggningskörning, renhållning och 
 kyltransporter.

Volvo FM  
Volvos mest mångsidiga lastvagn. Snygg exteriör,  
enastående köregenskaper och förstklassig driftsekonomi. 

FMX  
En modern anläggningslastvagn, med mängder av  
innovativa lösningar och banbrytande funktioner. 

Volvo FL – och Volvo FE Electric 
Under 2019 påbörjades leveranserna av Volvo Lastvagnars 
eldrivna Volvo FL Electric och Volvo FE Electric i Sverige. 
Lastbilens räckvidd är upp till 260 km.

Ellastbilarna är speciellt utvecklade för distribution, 
soptransporter och de ständigt ökande behoven av  
hållbara transporter i stadsmiljöer. Den låga ljudnivån för 
dessa fordon, hälften mot en dieseldriven lastbil, gör att  
de lämpar sig mycket väl för godsleveranser och 
soptransporter nattetid, vilket underlättar transportlogistik  
och trafikstockningar.  

Tack vare elmotorns omedelbara vridmoment kan den 
framföras i extremt låga hastigheter, vilket underlättar 
parkering och manövrering i trånga utrymmen.

En elmotor är enklare, mer kompakt och innehåller färre 
delar jämfört med en konventionell motor. Färre rörliga 
delar medför mindre vibrationer. Fördelar för ägaren är 
hög tillgänglighet, lång livslängd på delarna och längre 
serviceintervaller. 

Volvo FH LNG 
Volvo FH LNG är en lastbil för tunga regional- och 
fjärrtransporter med samma egenskaper och drivlina som 
vanliga Volvo FH. Den gasdrivna motorn, G13C, är en 
vidareutveckling av Volvos D13K-motor, och är lika effektiv 
som en diesel. Motorn använder upp till 95 procent LNG, 
och 5 procent diesel, HVO, för att antända gasen. Precis som 
för andra Volvomotorer används adBlue för avgasrening. 
Motorns effektivitet i kombination med LNG-gasen ger 
en räckvidd upp till 100 mil. Serviceintervall, tillförlitlighet 
och prestanda är oförändrade, men med 20 procent 
lägre koldioxidutsläpp. Tankning av LNG kräver särskilda 
försiktighetsåtgärder, men är för övrigt inte mer krävande. 
När gasen kyls ner antar den flytande form, och krymper i 
volym. 

För att korta leveranstider till kund finns Volvo Nyckelfärdig, 
ett koncept med färdiga transportlösningar, huvudsakligen i 
det viktiga anläggningssegmentet.

Volvo Bussar erbjuder ett komplett bussprogram som  
täcker alla segment mellan stadsbuss och turistbuss.

Volvos starka produktprogram kompletteras av ett 
 tjänsteerbjudande som inkluderar bland annat

- Serviceavtal – från schemalagt underhåll till  
100  procent tillgänglighet

- Dynafleet – vagnparkssystem med detaljerad 
fordonsrelaterad information från kundens verksamhet

- Volvo hyrlast – snabb tillgång till extra fordon

Omsättning

Försäljningen av tunga lastvagnar och bussar i 
Rejmekoncernen uppgick under 2019 till 361 mkr.  
Från Rejmes lastvagnsanläggningar levererades 205 nya  
och 158 begagnade fordon. 
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PERSONBILAR OCH  
LÄTTA TRANSPORTBILAR

Tage Rejmes Bil AB är återförsäljare av Volvo, Renault 
och Dacia, personbilar och lätta transportbilar. Under 
företagets eget varumärke, Rejmes begagnat, är 
Rejmes dessutom en av Sveriges största återförsäljare 
av begagnade fordon. Under 2019 levererade 
Rejmekoncernen 4 402 nya och 5 605 begagnade 
personbilar och lätta transportbilar.

Elektrifierade bilar

Under förra året passerade antalet laddbara fordon 
i svensk trafik 100 000 enheter. 41 procent av de 
nytillkomna bilarna var rena elbilar, vilket innebär att drygt 
var tredje laddbar bil idag är en elbil och resterande utgörs 
av laddhybrider. Efterfrågan på elbilar är idag större än 
utbudet av dessa fordon, varför alla prognoser pekar på 
att andelen elbilar kommer att fortsatt öka kraftigt tack 
vare stärkt produktionskapacitet och ett ökat modellutbud. 
Under de närmaste åren kommer cirka 100 elbilsmodeller 
och lika många laddhybrider att lanseras, och andelen 
nyregistrerade laddbara elbilar under de närmaste åren 
tros hamna mellan 30 och 40 procent.

Enligt uppgifter från Bilsweden, den svenska 
branschorganisationen för tillverkare och importörer av 
personbilar, lastbilar och bussar, var andelen laddbara 
personbilar av nyregistreringarna 11,4 procent, vilket kan 
jämföras med 8,2 procent året innan. På lätta lastbilssidan 
ökade andelen elfordon från 1,3 procent under 2018 till 
2,6 procent under 2019. 

En elbil kan drivas helt på el eller i kombination med en 
förbränningsmotor. Gemensamt för alla elmotorer är 
att de hämtar sin energi från uppladdningsbara batterier. 
Elbilar indelas i renodlade elbilar, laddhybrider eller 
elhybrider.

- En renodlad elbil har inget avgasrör. Den ger inga 
utsläpp och kan därför bidra till en bättre luft på 
gatorna. Elbilen drivs av en eller flera elmotorer som 
enbart körs på el från ett batteri. En renodlad elbil 
drivs av en elmotor och laddas med ström från ett 
vägguttag eller en laddstation. Dessutom använder 
sig bilen av bromskraftåtervinning för att ladda upp 
batteriet under körning.

- Laddhybriden kallas även plug-in-hybrid och har 
två motorer: en förbränningsmotor och en elmotor. 
Laddhybrider har precis som elbilar ett batteri som kan 
laddas från elnätet, men batteriet räcker inte lika långt 
som det i de renodlade elbilarna. Hur lång tid det tar 
att ladda ett batteri varierar stort beroende på typ av 
anslutning och vilken typ av elbil det är. 

- En elhybrid eller mildhybrid går inte att ladda 
via ett eluttag. Elhybridbilar använder istället 
förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri  

 
 

under färd, men också bromskraftåtervinning och 
tomgång kan användas för laddning. Dessutom kan 
en del av den energi som blir spillvärme i en vanlig 
bil tas tillvara som el i batteriet och driva elmotorn. 
Batteriet används för att stötta förbränningsmotorn 
och minska bilens utsläpp. På så sätt reduceras 
bränsleförbrukningen. Elmotorn gör istället elhybriden 
till en extra energieffektiv bil för fossilt eller förnybart 
drivmedel

Volvo

Volvo blev 2019 marknadsledare för 62:a året i rad med 
Volvo V60 som Sveriges mest sålda bil, och Volvo V90 på 
andra plats. Totalt registrerades 65 273 Volvobilar under 
året. Volvo XC60 är Sveriges mest populära SUV och 
Volvos mest sålda bil i världen. 

Volvo Cars var den första traditionella biltillverkaren att åta 
sig att elektrifiera hela sitt fordonsprogram. Från modellår 
2020 finns samtliga Volvos modeller som laddhybrid, 
som kan köras upp till fem mil på ren eldrift. Bilen kan 
laddas i ett vanligt eluttag och när batteriet är urladdat 
tar förbränningsmotorn över. En laddhybrid från Volvo 
har lägre utsläpp än traditionella bilar och är dessutom 
bonusberättigad av staten. 

Volvo Car Sveriges ambition är att öka laddhybridernas 
andel av försäljningen, från dagens 10 procent till minst 25 
procent. Under 2019 lanserade Volvo sin första renodlade 
elbil, Volvo XC40 Recharge, med en beräknad räckvidd 
på över 400 km. Bilen kan snabbladdas i en DC-station, 
80 procent på cirka 40 minuter, eller över natt med ström 
från en laddbox med en laddtid på cirka 5,5 timmar, och 
nyttjar dessutom bromskraftåtervinning för att ladda upp 
batteriet under körning.

Volvo XC90 och Volvo XC60 finns även som mildhybrider, 
som är utrustade med en elmotor som fungerar både som 
startmotor och generator och stöttar förbränningsmotorn, 
vilket ger lägre bränsleförbrukning och därmed minskade 
utsläppsnivåer.

Belopp i kkr 2019 2018

Försäljning personbilar 1 351 604 1 461 045

Försäljning lätta transportbilar 68 968 63 051

Antal levererade fordonsenheter:

Nya personbilar* 3 946 4 324

Begagnade personbilar 5 049 5 302

Nya transportbilar* 456 502

Begagnade transportbilar* 556 569

* Inklusive leasingleveranser
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Den nya verkstadsbyggnaden i Örebro stod klar  under 
 sommaren 2019. En byggnad som även innehåller 
 marknadsplats med butik och skadecenter.
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Registreringar personbilar och antal Volvo- och Renault/Daciabilar i Sverige
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Renault

Renault är en av världens största fordonstillverkare av 
såväl personbilar som transportbilar. Under 2019 såldes 
totalt 11 944 personbilar och 7 795 lätta transportbilar 
på den svenska marknaden. Flest antal såldes av Renault 
Clio, som av EuroNCAP (European New Car Assessment 
Programme) utsågs till en av de säkraste bilarna i 
supermini-klassen bland de bilar som testades under 
2019. Nya Clio fick högsta poäng med ett av de högsta 
resultaten på marknaden oavsett bilklass. 

Renault Zoe är den mest sålda elbilen i Sverige med  
5 269 fordon. Bland övriga elbilar från Renault finns 
 Renault Twizy och transportbilen Renault Kangoo Z.E.

Dacia

Dacia, som ägs av Renault, har ett modellprogram av 
 robusta, pålitliga och prisvärda bilar, som består av  Duster, 
Sandero, Logan samt transportbilen Dokker Van.

Transportbilar

I transportbilssegmentet representerar Rejmekoncernen 
Renault och Dacia. Renault stärkte sin marknadsandel på 
en något vikande marknad, och är tredje största märket 
på den svenska transportbilsmarknaden med en andel 
om 14,7 procent. Renaults transportbilsprogram består av 
Kangoo, Trafic, Master och Alaskan. Bilarna finns i ett flertal 
versioner och med ett stort antal påbyggnadsmöjligheter.

Dacia Dokker Van erbjuder ett väl tilltaget lastutrymme 
på 3,3 m3 och en lasthöjd på 1,27 m. Med Dacia Easy 
Seat ökar lastlängden från 1,9 m till hela 3,11 m. Dacia 
har drygt en procents marknadsandel av den svenska 
transportbilsmarknaden.

Rejmes Begagnat

Som en av Sveriges största återförsäljare av begagnade 
fordon, levererade Rejmes under förra året 5 605 
begagnade personbilar och lätta transportbilar. Nya 
skatteregler har resulterat i ökad efterfrågan på begagnade 
bilar. Trots detta minskade försäljningen av begagnade 
fordon under 2019, främst på grund av att tillgången 
understeg efterfrågan. 

Företagets mål är att det ska vara enkelt och tryggt att 
köpa begagnad bil. Under varumärket Rejmes Begagnat, 
samlas all erfarenhet och kunskap från mer än 60 års 
 verksamhet som bilhandlare. Rejmes hjälper sina kunder 
att göra en trygg, smidig och smartare begagnataffär, 
 oavsett om det handlar om att köpa eller sälja bil. 
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SERVICEVERKSTÄDER
Branschens utveckling

Motorbranschen genomgår just nu en transformation 
som kännetecknas av snabb teknisk utveckling. Dagens 
fordon är en av de mest avancerade produkterna i vårt 
mobila  samhälle. Fordonen måste uppfylla myndighetskrav 
med avseende på säkerhet och miljö, men även krav från 
 fordonsägaren som ekonomi, körbarhet, prestanda samt 
komfort. Teknik- och materialutvecklingen går mycket 
snabbt och ger bättre, säkrare och energisnålare fordon.  

I takt med att dagens fordon blir mer och mer avancerade 
såväl tekniskt som materialmässigt ökar kompetenskraven 
på den personal som ska utföra arbetet. För att erbjuda 
Rejmes kunder bästa möjliga service läggs årligen stora 
resurser på utbildning av medarbetarna inom områden som 
teknik, effektivisering och ledarskap. 

Behovet av kompetent personal är stort. Inom de 
närmsta tre åren förutspås branschen behöva anställa 
6 400 personer. För att öka intresset för fordons- och 
transportprogram på gymnasienivå har Rejmes, som 
betrodd och auktoriserad leverantör, tillsammans 
med Volvo Car Sverige valt att ingå samarbete med 
gymnasieskolor på koncernens alla huvudorter – Anders 
Ljungstedts gymnasium i Linköping, Tullängsgymnasiet i 
Örebro och sedan hösten 2019 även Bråvallagymnasiet 
i Norrköping. Volvos del i avtalet handlar om fortbildning 
av lärare, att erbjuda studiebesök och förberedelser 
inför arbetsplatsförlagd utbildning, samt att bistå med 
den senaste teknikens utbildningsbilar och moderna 
utbildningssystem som motsvarar en verkstad ute i det 
verkliga arbetslivet. Sedan Rejmes, tillsammans med 
Volvo, har börjat engagera sig i skolan har ansökningarna 
till fordonsprogrammet ökat. Flera elever som har gått 
fordonsprogrammet på någon av Rejmes huvudorter  
har fått anställning i företaget.

Organisation

Verkstäderna inom Rejmekoncernen är auktoriserade för 
Volvo, Renault och Dacia. Rejmes erbjuder service och 
reparationer på 25 verkstäder på 15 orter i Östergötland, 
Närke, Södermanland, Västmanland och Småland. Vissa 
av koncernens verkstäder håller öppet till efter midnatt. 
Via Volvo Action Service och Volvo Assistans finns också 
beredskap dygnet runt för att hjälpa de kunder som har fått 
problem längs vägen. 

I koncernens verkstäder utförs reparationer och service 
alltid enligt tillverkarnas anvisningar. Bilen hanteras 
av utbildad personal med rätt kompetens och rätt 
specialverktyg. Vid byte används originaldelar från fabrik, 
och vid varje servicetillfälle uppdateras bilens mjukvara. 
Verkstäderna är dessutom ackrediterade att åtgärda 
och själva godkänna anmärkningar från bilprovningens 
besiktningar. Rejmes är även ackrediterade för att 
kontrollera färdskrivare och hastighetsregulatorer,  
samt för kontroll av AC-anläggningar i bilar. Utöver  

service och reparationer på alla bilmärken, erbjuder 
koncernen kompletterande tjänster som biltvätt, bilvård, 
drivmedel, lagning av småbucklor och lackskador, 
glasarbeten, lyktpolering, däckhotell och hyrbil.

Rejmes skadecenter, i Norrköping, Linköping och 
Örebro, tillhör landets mest moderna anläggningar för 
plåt, lack- och plastreparationer av personbilar och lätta 
transportbilar. Med ett industriellt arbetssätt garanteras hög 
kvalitet och snabba flöden i verkstäderna, och på så vis 
minimeras försäkringsbolagens kostnader för hyrbil och 
skadeersättningar. 

Service och serviceavtal

Oavsett årlig körsträcka rekommenderar tillverkarna att  
varje fordon ska genomgå minst en service per år. Det är ett 
enkelt sätt att tidigt hitta eventuella fel och förslitningar och 
för att åtgärda dem i tid. 

Allt fler kunder väljer att teckna serviceavtal för underhåll 
av bilen, istället för att debiteras vid varje servicetillfälle. 
 Tryggheten att köpa en begagnad bil där allt fungerar som 
nytt är de flesta bilköpare beredda att betala extra för. Detta 
höjer givetvis andrahandsvärdet. Serviceavtal kan tecknas 
för både nya och begagnade personbilar och lastvagnar,  
till en befintlig bil eller i samband med en bilaffär.

Örebro – inflyttning i nya lokaler

Efter två år i temporära lokaler i Örebro öppnades 
portarna till Sveriges modernaste verkstad. Anläggningen 
har projekterats med såväl miljö som arbetsmiljö i fokus. 
Utmärkande är satsningen på solenergi. På taket finns 
850 solpaneler med en sammanlagd effekt på 250 
kilowatt. Såväl bergvärme som solenergi är bara en av 
många moderna teknikaliteter i den nybyggda fastigheten. 
Anläggningen värms upp av bergvärme, vilket skapar 
behagligt arbetsklimat året runt oavsett yttertemperatur. 
Mycket av verksamhetens egna vatten, inkl skurvatten, 
renas i en avancerad process som drivs av bakterier och 
mikroorganismer.

Verksamheten är utformad med tydliga kundstråk där 
kund och tekniker kan mötas utan risker. Stora resurser 
har lagts ner för att skapa de bästa förutsättningar 
för en effektiv verkstadsprocess, som stödjer det 
personliga serviceteknikerkonceptet. Effekterna av ett 
förbättrat processflöde framgår också tydligt i de nya 
skadeverkstadslokalerna.
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Efter två år i temporära lokaler i Örebro öppnades  
portarna till Sveriges modernaste verkstad. 
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Belopp i kkr 2019 2018

Försäljning verkstad 395 608 352 977

varav interna leveranser 109 712 97 738

Rejmes lastvagnsverkstäder – One-stop-shop

Rejmes lastvagnsverkstäder ingår i Volvos effektiva globala 
nätverk. Oavsett var man befinner sig som kund, har man 
därmed tillgång till teknikerns kompetens och erfarenhet. 
Assistans och reservdelar finns alltid inom nära räckhåll, 
för att hålla lastbilen i rullning och lönsamheten på topp. 
Målet är att kunden skall kunna komma till Rejmes med 
samtliga behov kopplade till bilen – One stop shop. På 
så vis minimeras tid och därmed kostnad för stillestånd. 
På Rejmes lastvagnsverkstäder erbjuds alla tjänster 
som kunderna efterfrågar, från service, reparation och 
skadereparationer till däckbyte på såväl bil som släpvagn. 
Utöver service och reparation finns specialistkompetenser 
för arbete med påbyggnationer, inklusive hydraulik och 
kranar. 

På Rejmes anläggning i Tranås uppfördes ett helt nytt 
hydraulikcenter, utrustat med allt som behövs för att 
åtgärda hydraulikbekymmer för fordon, industri och 
lantbruk. Reparation av hydraulcylindrar, tillverkning av  
nya kolvstänger och cylinderrör samt lagerhållning 
av kullager, kilremmar och pneumatik ingår i Rejmes 
tjänsteutbud.

Under 2019 sålde Rejmekoncernen verkstadstjänster  
för cirka 396 mkr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILDELAR 
 

Försäljning av bildelar omfattar reservdelar, biltillbehör och 
däck. Rejmes säljer bildelar genom tre kanaler; till kund 
som har bilen på verkstad för reparation och service, som 
grossist till andra verkstäder och till kunder som besöker 
företagets egna butiker, som finns på koncernens samtliga 
serviceanläggningar. 

En väl fungerande logistik med leveranser av reservdelar 
i rätt tid, av rätt kvalitet och i rätt antal. är en förutsättning 
för att bemöta kundernas behov av bildelar, och för 
en lönsam service- och reparationsverksamhet. På 
koncernens bildelsavdelningar sker ett konsekvent 
och strategiskt arbete med bevakning och styrning av 
reservdelslagren. Hanteringen syftar till att binda så lite 
kapital som möjligt, hålla en bra omsättningshastighet och 
upprätthålla en hög servicegrad. Ett exempel på åtgärder 
som genomförs är installation av lagerautomater. På så vis 
kan reservdelshanteringen effektiviseras, och servicenivån 
till våra kunder förbättras. Den golvyta som frigörs kan 
användas till andra ändamål, till exempel för att utöka 
kapaciteten i däckhotellet.

Rejmes egna insatser understöds av leverantörernas 
distributionscentraler, med möjlighet till leveranser tre 
gånger per dag.

 
Däckhantering

Rätt däck förbättrar säkerheten, minskar driftskostnaderna 
och utsläpp till miljön. Rejmes är specialister på däck,  
och vet därför vilka specifika däck som passar kundens bil. 
Rejmes tvättar och säsongsförvarar samt skiftar kundens 
däck. Även kontroll av mönsterdjup ingår i tjänsten. 
Förvaringskapaciteten av hjul inom koncernen har utökats 
kontinuerligt för att tillgodose det växande behovet av 
däckförvaring. Under 2020 uppförs ett nytt däckhotell 
i Örebro, med plats för 22 000 hjul, samt på Tornby i 
Linköping.

Från och med den 1 juni, 2019, gäller att tunga fordon 
ska ha vinterdäck på samtliga hjul. Genom ändringar i 
trafikförordningen skärptes kraven på vinterdäck på tunga 
fordon till att omfatta samtliga hjul på tunga fordon och då 
även på släpvagnar. Kraven som omfattar även utländska 
bilar gäller under perioden 1 december - 31 mars.

Däck och bränsle utgör en betydande del av 
driftskostnaderna för åkerier och transportföretag. 
På lastvagnsanläggningarna i Norrköping, Linköping 
och Örebro är däckkontroll integrerad i traditionella 
servicemoment såsom axel- och hjulinställning. Detta  
utförs med ny avancerad utrustning enligt Volvo 
Lastvagnars koncept. Konceptet inkluderar även försäljning 
och montering av däck till tunga fordon, samt förvaring av 
däck. Denna service minskar stilleståndstiden för kunderna 
eftersom däckskifte utförs samtidigt med annat underhåll.
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Belopp i kkr 2019 2018

Hyresintäkter leasing PV  

inkl. korttidsuthyrning Hertz 297 425 303 119

varav interna leveranser 21 404 23 860 

Leasing LV och bussar inkl. hyrlast 12 990 13 015

 
 
Begagnade bildelar

På lastvagnsanläggningen i Motala bedrivs sedan 2016 
demontering av krockskadade och icke reparerbara 
lastvagnar. Delarna marknadsförs i en webbportal och är 
tillgängliga för kunder i hela landet. Återanvändning av 
reservdelar är ett hållbart alternativ som sparar resurser 
för såväl ekonomi som miljö. Försäkringsbolagen 
ställer dessutom idag allt högre krav på användandet av 
begagnade delar vid skadereparation.

Omsättning

Rejmekoncernen sålde bildelar och tillbehör för drygt  
515 mkr under 2019. 

UTHYRNING
Uthyrningsverksamheten inom Rejmekoncernen består  
av tre områden:

- leasing

- korttidsuthyrning i Hertzkonceptet

- korttidsuthyrning av lastvagnar genom Volvo Hyrlast

Leasingstocken består av bilar till företag genom 
företagsleasing och till privatpersoner i form av 
privatleasing. Samarbetet med Volvo Hyrlast för lastvagnar 
och Hertz för personbilar och lätta transportbilar erbjuder 
hyrbilar i alla storlekar för alla behov. I Rejmekoncernens 
Hertzflotta är huvuddelen av koncernens bilmärken 
och modeller representerade. Rejmekoncernens 
korttidsuthyrning i Hertzkonceptet omsatte drygt 59 
miljoner kronor under 2019. Volvo Hyrlast finns på flera 
strategiska platser i Sverige och erbjuder ett stort utbud av 
lastvagnar för olika typer av körningar.

DRIVMEDEL, TVÄTTANLÄGGNINGAR 
OCH FÖRMÅNSKORT

Drivmedel

På Rejmes drivmedelsanläggningar tillhandahålls utöver 
traditionella bränslen, såsom diesel och bensin, också 
etanol, biogas och HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor). 
I samarbete med Gasum, tillhandahålls dessutom 
LNG, Liquid Natural Gas, vid lastvagnsanläggningen på 
Berglunda i Örebro. 

- Med LNG minskar koldioxidutsläppen med 
20 procent. Tankning av LNG kräver särskilda 
försiktighetsåtgärder, men är för övrigt inte mer 
krävande. När gasen kyls ner antar den flytande  
form, och krymper i volym. Utbyggnad av 
stationsnätet pågår och stimuleras av EU-initiativ.

- HVO är en biologiskt nedbrytbar diesel som minskar 
utsläppen av växthusgaser med upp till 90 procent. 
Produkten kan tillverkas av olika typer av råvaror 
som vegetabiliska oljor och animaliska fetter vilka 
i sin tur processats för att bli fossilfria drivmedel 
för dieselmotorer. Den fossila diesel som tankas i 
Sverige är uppblandad med upp till 49 procent HVO, 
beroende på drivmedelskedja. 

- Sedan mars 2019 går det att köpa HVO100 på Tanka 
i Linköping. HVO100 är en 100 procent förnybar och 
fossilfri biodiesel som bidrar till betydande minskning 
av CO2-utsläppen. Från årsmodell 2015 är samtliga 
Volvomodeller från SPA och CMA-plattformarna med 
Volvos egentillverkade fyrcylindriga dieselmotor,  
godkända för att tanka med HVO100. 

För Volvos tunga lastbilar har möjligheten funnits sedan 
flera år. Även Renault genomför tester för att köra på HVO. 

Under 2019 såldes totalt 42,3 miljoner liter drivmedel 
på Rejmekoncernens drivmedelsanläggningar, 16 egna 
drivmedelsanläggningar och 4 arrendestationer.

Tvätt

Rejmes personbilstvättar finns i Norrköping, Finspång, 
Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Örebro och Lindesberg. 
Alla Rejmes personbilstvättar är Svanenmärkta och ingår i 
Tvätta-konceptet, och är därmed certifierade som hållbara 
biltvättar. Vattnet renas till 93–99 procent från olja och 
tungmetaller innan det släpps vidare till reningsverken. 
Tack vare en biologisk process kan upp till 75 procent av 
tvättvattnet återvinnas. En bil som tvättas på gatan släpper 
ut 10 gånger så mycket skadliga ämnen jämfört med en bil 
i en Svanenmärkt biltvätt hos Rejmes. 

Belopp i kkr 2019 2018

Försäljning av bildelar och tillbehör 515 726 493 798

varav interna leveranser 158 321 155 262
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Kunder som tvättar sin bil i Rejmes Svanenmärkta Tvätta-
anläggningar och betalar med Rejmes förmånskort 
eller Volvokort får alltid 20 procent rabatt. Åkare som 
har Lastbilskortet kan tvätta sina fordon i koncernens 
helautomatiska tvättanläggningar i Norrköping, Motala  
och Tranås

Förmånskort

Rejmes är ett kontantfritt företag. Det enklaste sättet 
att betala är med Rejmes förmånskort eller Volvo 
lastbilskort. Rejmes förmånskort är kopplat till Volvokort 
och kan användas för betalning i hela Volvohandeln 
och på samtliga OkQ8 drivmedelsstationer. Med 
VISA-koppling fungerar kortet som betalmedel i hela 
världen. Personbilsförare använder sitt avgiftsfria Rejmes 
förmånskort för att tvätta och tanka på koncernens 
Tanka-stationer till konkurrenskraftiga priser. Utöver tvätt 
och billigt drivmedel erbjuder kortet ränte- och avgiftsfri 
delbetalning av service, reparationer, inköp av reservdelar 
och tillbehör. Betalningen kan delas på åtta månader och 
vid köp av tillbehör för barnsäkerhet upp till 24 månader.

CarPay är en digital version av Rejmes förmånskort 
som ger ett än mer bekvämt bilägande. I mobilen får 
kunden en översikt över hela sin bilekonomi, från saldo 
och transaktioner till sparkonto, billån, leasing och 
erbjudanden. Även bonuscheckar redovisas och kan 
enkelt nyttjas i samband med betalning. 

För åkerier och transportföretag finns Volvo Lastbilskort, 
ett avgiftsfritt betal- och kreditkort som kan användas för 
att betala verkstadstjänster, tillbehör och reservdelar på 
samtliga Volvos lastbilsanläggningar i Sverige, samt för 
att tvätta i koncernens helautomatiska tvättanläggningar 
och vid tankning på Rejmes anläggningar och på alla Shell 
Truck Dieselanläggningar i Sverige. Även Volvo Action 
Service, Volviaförsäkring och bärgningskostnader kan 
betalas med lastbilskortet.

INVESTERINGAR

2019 har varit ett investeringsintensivt år för 
Rejmekoncernen. Under det gångna året genomfördes  
ett stort antal bygginvesteringar.

• Den vid branden 2017 totalförstörda 
 personbilsverkstaden i Örebro ersattes med en 
 hypermodern personbils- och skadeverkstad som 
 planenligt togs i drift under juni 2019. 

• De temporära verkstadslokalerna, på samma 
 anläggning, återställdes till sitt ursprungliga skick  
som utställningshall och kunde tas i bruk efter 
 semestern 2019.

• Den tidigare lastvagnsverkstaden byggs om till 
 däckhotell som skall tas i drift under maj månad 2020.  

• Vid verkstaden i Tranås har nya lokaler för service  
och reparation av hydraulutrustning tagits i bruk.

• I Lindesberg har nya uppställningsplatser för  
 lastvagnar iordningställts.

• I Lindesberg påbörjades uppförande av en anläggning 
för tvätt av personbilar. Driftstarten beräknas kunna ske 
före semestern 2020. 

• I Nyköping påbörjades uppförande av en ny 
 fullserviceanläggning för lastvagnar med en fristående 
snabbtvätt. Anläggningen beräknas stå färdig innan 
sommaren 2021.

• Fasadbeklädnaden på försäljningshallen i  
Linköping har bytts ut.

• Tornbyanläggningen har kompletterats med  
utrymmen för kunders däckförvaring.

Det gångna året har således varit mycket 
investeringsintensivt. Det sammanlagda värdet av 
genomförda investeringar och renoveringar, inklusive 
nyanskaffning av leasingbilar, uppgår till cirka 616 mkr. 

Investeringstakten kommer att vara fortsatt hög de 
kommande åren. 2020 beräknas innehålla följande projekt:

- Renovering av vår stadsdelsverkstad på Butängen, 
Norrköping, kommer att genomföras under första 
kvartalet.

- Uppförande av en ny fullserviceanläggning för 
lastvagnar i Linköping beräknas starta upp under  
andra halvåret.

- Anläggningen på Tornby i Linköping kommer 
att kompletteras med en ny tvättanläggning för 
personbilar. Beräknad driftstart är till efter semestern.

- Arbetet med modernisering av anläggningen i 
Askersund beräknas starta upp.

- Uppstart av renovering av verkstad och 
kundmottagning på anläggningen i Finspång.

Belopp i kkr 2019 2018

Försäljning drivmedel 359 111 349 847

varav interna leveranser 16 753 17 118 

26 I Rejmes årsredovisningar - 2019



Sedan mars 2019 går det att köpa HVO 100 på Tanka, i Linköping. 
HVO 100 är en 100 procent förnybar och fossilfri biodiesel som 
bidrar till betydande minskning av CO2-utsläppen.
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Bilens vindruta är en förutsättning för att flera säkerhets-
funktioner ska fungera som det är tänkt. Vi har särskilt 
 utbildade tekniker som lagar stenskott och byter vindrutor.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE* KONCERNEN

2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 3 043 850 3 173 163 3 037 153 3 028 853 2 932 892

Res. efter finansiella poster 137 774 106 062 163 564 121 273 113 943

Res. i % av nettoomsättningen 4,52 3,34 5,38 4,00 3,88

Balansomslutning 2 415 654 2 245 523 2 056 086 1 878 157 1 652 548

Soliditet (%) 44,14 43,60 43,49 42,12 42,10

*Definitioner av nyckeltal, se not nr 19.

Årsredovisningen är upprättad i KSEK

Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande
Summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 50 000 0 929 064 0 979 064

Uppskjuten skatt avseende temporär 

skillnad i fastighet
0 0 -10 464 0 -10 464

Förändring av eget kapitaldel av 

Obeskattade reserver
0 699 0 699

Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:

Utdelning till aktieägare 0 -25 000 0 -25 000

Årets resultat 121 997 0 121 997

Belopp vid årets utgång 50 000 0 1 016 296 0 1 066 296

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL, KONCERNEN

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital

Övrigt 
bundet eget 

kapital

Övrigt  
fritt eget  

kapital Årets resultat
Summa fritt 
eget kapital

Belopp vid årets ingång 50 000 6 000 392 447 64 894 457 341

Resultatdisp. enl. beslut av

årsstämma: 64 894 -64 894 0

Utdelning till aktieägare -25 000 -25 000

Årets vinst 82 315 82 315

Belopp vid årets utgång 50 000 6 000 432 341 82 315 514 656
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RESULTATDISPOSITION (Kronor)

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS VINST

Till årsstämmans förfogande står

balanserad vinst 432 341 369

årets vinst 82 315 417

514 656 786

Styrelsen föreslår att

till aktieägarna utdelas 30 000 000

i ny räkning överföres 484 656 786

514 656 786

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 3 043 850 3 173 163 61 832 56 789

Kostnad för sålda varor -2 504 794 -2 671 796 -72 790 -77 893

Bruttoresultat 539 056 501 367 -10 958 -21 104

Rörelsens kostnader 4,6

Försäljningskostnader -347 658 -343 262 0 0

Administrationskostnader 3 -84 115 -70 734 0 0

Vinstdelning till anställda -5 500 -2 000 -418 -144

Övriga rörelseintäkter 2 3 000 3 190 0 0

-434 273 -412 806 -418 -144

Rörelseresultat 104 783 88 561 -11 376 -21 248

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper 7 14 845 2 288 9 293 1 432

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 56 412 52 200 2 466 2 936

Övriga ränteintäkter från koncernföretag 0 0 26 979 28 283

Räntekostnader och liknande resultatposter -38 267 -36 987 -13 846 -15 216

32 991 17 501 24 892 17 435

Resultat efter finansiella poster 137 774 106 062 13 516 -3 813

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond 0 0 -30 500 -29 300

Återföring från periodiseringsfond 0 0 13 300 15 100

Förändring av avskrivningar utöver plan 0 0 -235 644

Erhållna koncernbidrag 5 0 0 106 507 102 402

0 0 89 072 88 846

Resultat före skatt 137 774 106 062 102 588 85 033

Skatt på årets resultat 8 -15 777 -20 832 -20 273 -20 139

Årets resultat 121 997 85 230 82 315 64 894

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019-01-01 2018-01-01 2019-01-01 2018-01-01

Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

ÅRSREDOVISNING

RESULTATRÄKNING
Årsredovisningen är upprättad i KSEK
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ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 9 367 332 309 251 0 0

Uthyrningsfordon 10 402 969 383 428 0 0

Inventarier, verktyg och installationer 11 39 724 36 848 2 735 2 023

Pågående nyanläggningar och förskott avseende 

materiella anläggningstillgångar
12 32 379 53 619 0 0

842 404 783 146 2 735 2 023

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 0 0 102 489 102 489

Fordringar hos koncernföretag 0 0 1 020 740 885 390

Ägarintressen i övriga företag 9 390 3 880 9 188 3 679

Långfristig leasingfordran 318 689 333 778 0 0

Uppskjuten skattefordran 6 573 7 038 4 399 5 083

Kapitalförsäkringar 26 019 27 975 20 556 23 755

360 671 372 671 1 157 372 1 020 396

Summa anläggningstillgångar 1 203 075 1 155 817 1 160 107 1 022 419

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager m.m.

Varulager 514 124 377 720 0 0

514 124 377 720 0 0

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 132 284 121 431 0 0

Avbetalningsfordringar 218 915 231 103 0 0

Övriga fordringar 189 785 181 258 1 807 636

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 198 26 614 1 380 1 661

570 182 560 406 3 187 2 297

Kassa och bank

Kassa och bank 15 128 273 151 580 114 037 150 916

128 273 151 580 114 037 150 916

Summa omsättningstillgångar 1 212 579 1 089 706 117 224 153 213

SUMMA TILLGÅNGAR 2 415 654 2 245 523 1 277 331 1 175 632

KONCERNEN MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

BALANSRÄKNING
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EGET KAPITAL, KONCERN

Aktiekapital 50 000 50 000

Annat eget kapital inklusive årets resultat 1 016 297 929 064

Summa eget kapital, koncern 1 066 297 979 064

EGET KAPITAL, MODERFÖRETAG

Bundet eget kapital

Aktiekapital 14 50 000 50 000

Reservfond 6 000 6 000

56 000 56 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 432 341 392 447

Årets resultat 82 315 64 894

514 656 457 341

Summa eget kapital, moderföretag 570 656 513 341

OBESKATTADE RESERVER

Periodiseringsfond 0 0 133 000 115 800

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 0 0 1 348 1 113

Summa obeskattade reserver 0 0 134 348 116 913

AVSÄTTNINGAR

Pensioner och andra liknande förpliktelser 139 746 137 873 44 099 47 425

Garantier 3 954 4 064 0 0

Uppskjuten skatteskuld 148 211 142 718 0 0

Summa avsättningar 291 911 284 655 44 099 47 425

KORTFRISTIGA SKULDER

Skulder till kreditinstitut 313 884 248 738 0 0

Förskott från kunder 295 0 0 0

Leverantörsskulder 60 631 72 086 1 614 2 246

Skulder till koncernföretag 0 0 1 727 1 727

Aktuell skatteskuld 5 627 3 389 3 234 2 743

Övriga skulder 545 171 531 990 509 802 479 710

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 131 838 125 601 11 851 11 527

Summa kortfristiga skulder 1 057 446 981 804 528 228 497 953

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 415 654 2 245 523 1 277 331 1 175 632

KONCERNEN MODERBOLAGET

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

ÅRSREDOVISNING

BALANSRÄKNING
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Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 104 783 88 561 -11 376 -21 248

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, 

avskrivningar
165 526 161 024 -3 686 449

Erhållen ränta m.m. 56 412 52 200 29 445 31 219

Erlagd ränta -33 789 -36 987 -12 919 -15 216

Betald inkomstskatt -17 351 -5 179 -19 098 -10 916

Kassaflöde från den löpande verksamheten 275 581 259 619 -17 634 -15 712

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående 

arbete -136 404 -14 094 0 0

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 1 335 -98 541 0 0

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -11 111 70 248 -890 -556

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder -11 455 -6 658 -632 -1 087

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 84 859 107 260 30 416 10 656

Kassaflöde från den löpande verksamheten 202 805 317 834 11 206 -6 699

Investeringsverksamheten

Förvärv av byggnader och mark, netto 9 -32 941 -53 0 0

Förvärv/försäljning av uthyrningsfordon, netto 10 -155 886 -148 096 0 0

Förvärv/försäljning av inventarier, netto 11 -12 701 -11 865 -1 279 340

Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 

avseende materiella anläggningstillgångar
-25 966 -56 874 0 0

Förändringar fordringar koncernföretag 0 0 -135 350 7 308

Förvärv av ägarandelar i övriga företag -5 509 0 -5 509 0

Utdelning från långfristiga värdepapper 14 845 2 288 9 293 1 432

Inbetalt (-) utbetald(+) Kapitalförsäkring

Förändring av leasingfordran

1 956

15 090

3 342

703

3 199

0

2 936

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -201 112 -210 555 -129 646 12 016

Finansieringsverksamheten

Koncernbidrag 0 0 106 507 102 402

Ökning (+)/ minsking (-) checkkredit 0 -175 0 0

Utbetald utdelning -25 000 0 -25 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -25 000 -175 81 507 102 402

Förändring av likvida medel -23 307 107 104 -36 879 107 719

Likvida medel vid årets början 151 580 44 476 150 916 43 197

Likvida medel vid årets slut 128 273 151 580 114 037 150 916

KONCERNEN MODERBOLAGET

Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

KASSAFLÖDESANALYS
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ÅRSREDOVISNING

NOTER

NOT 1 Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
 årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning  
och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

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) om 
ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. 
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. 
Följande nyttjandeperioder tillämpas:

 
Antal år

Planerat underhåll byggnad 10

Byggnader 25-60

Fastighetsinventarier 10

Markanläggningar 20

Maskiner och inventarier 7

Datainventarier 2,5

För de uthyrningsfordon som utgör operationell leasing 
anpassas för varje enhet avskrivningens storlek efter ålder 
och årlig körsträcka.

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.

 
 

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.

Koncernredovisning

Dotterföretag 
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller  
indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande 
innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och 
operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. 
Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt 
då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med 
denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten 
som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och 
skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet 
även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till   
summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
 erlagda  tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna 
 skulder samt  emitterade egetkapitalinstrument, utgifter 
som är direkt  hänförliga till  rörelseförvärvet samt  eventuell 
 tilläggsköpeskilling. I  förvärvsanalysen fastställs det  verkliga 
värdet, med några  undantag, vid förvärvstidpunkten av 
 förvärvade  identifierbara tillgångar och övertagna  skulder 
samt  minoritetsintresse.  Minoritetsintresse  värderas till 
 verkligt värde vid  förvärvstidpunkten. Från och med 
 förvärvstidpunkten  
inkluderas i koncernredovisningen det  förvärvade  företagets 
 intäkter och kostnader, identifierbara  tillgångar och skulder  
liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ good-
will.
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ÅRSREDOVISNING

NOT 2 Övriga rörelseintäkter KONCERNEN MODERBOLAGET

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag 2019 2018 2019 2018

Försäkringsersättning 3 000 3 190 0 0

 

KONCERNEN MODERBOLAGET

Mazars SET Revisionsbyrå AB/Acrevi Revison KB 2019 2018 2019 2018

Revisionsuppdrag 964 867 964 867

Övriga tjänster 70 148 70 148

1 034 1 015 1 034 1 015

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av 

kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

NOT 4 Personal

MEDELANTALET ANSTÄLLDA

Medelantal anställda bygger på av bolaget betalda

närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Medelantal anställda har varit 740 704 37 34

varav kvinnor 90 88 21 21

varav män 650 616 16 13

LÖNER, ERSÄTTNINGAR M.M.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och  

pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD: 2019 2018 2019 2018

Löner och ersättningar 18 433 16 099 9 131 7 752

Pensionskostnader 7 904 10 111 5 995 8 446

26 337 26 210 15 126 16 198

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 273 818 264 153 13 061 12 302

Pensionskostnader 28 002 28 394 2 093 3 550

301 820 292 547 15 154 15 852

Sociala kostnader 107 100 98 182 9 219 9 089

Summa styrelse och övriga 435 257 416 939 39 499 41 139

NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
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Forts. NOT 4 Personal KONCERNEN MODERBOLAGET

KÖNSFÖRDELNING I STYRELSE OCH FÖRETAGSLEDNING 2019 2018 2019 2018

Antal styrelseledamöter 21 23 6 9

varav kvinnor 4 4 2 2

varav män 17 19 4 7

Antal övriga befattningshavare inkl. VD 44 42 6 5

varav kvinnor 7 3 3 1

varav män 37 39 3 4

Pensionsförpliktelser till styrelse och VD 36 403 37 763 21 320 24 302

NOT 5 Koncernbidrag och aktieägartillskott KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Tage Rejmes i Norrköping Bil AB 13 795 9 694

Tage Rejmes i Linköping Bil AB 27 890 26 549

Tage Rejmes Lastvagnar AB 9 012 13 636

Tage Rejmes i Örebro Bil AB 21 183 14 654

Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB 11 127 16 976

Fastighets AB Bettorp 3 285 3 472

Fastighets AB Tage Rejme 22 189 22 253

Lämnade aktieägartillskott -1 974 -4 831

0 0 106 507 102 403

Koncernbidrag har erhållits från (+) respektive lämnats till (-) dotterbolag enligt förteckning ovan. Dessutom har aktieägartillskott 

lämnats till flera dotterbolag, redovisas i en post ovan.

NOT 6 Avskrivningar på materiella

anläggningstillgångar fördelade på funktion KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Kostnad för sålda varor 163 328 157 061 568 449

Försäljningskostnader 4 913 3 963 0 0

168 241 161 024 568 449

NOT 7 Resultat från övriga företag som det finns ett ägarintresse i KONCERNEN MODERBOLAGET

2019 2018 2019 2018

Utdelning 14 845 2 288 9 293 1 432

14 845 2 288 9 293 1 432

ÅRSREDOVISNING

NOTER
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ÅRSREDOVISNING

NOT 8 Skatt på årets resultat 2019 2018

KONCERNEN

Aktuell skatt -19 589 -19 462

Uppskjuten skatt 3 813 -1 370

-15 776 -20 832

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 137 774 106 062

Skattekostnad 21,40% (22,00%) -29 484 -23 334

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -2 272 -3 362

Ej skattepliktiga intäkter 3 177 503

Skattemässiga justeringar 13 015 5 553

Schablonintäkt periodiseringsfond -126 -80

Tillägg på återförd periodiseringsfond -85 0

Skatt hänförlig till tidigare räkenskapsår 0 -112

Summa -15 776 -20 832

MODERBOLAGET 2019 2018

Aktuell skatt -19 589 -19 350

Uppskjuten skatt -684 -788

-20 273 -20 138

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt 102 588 85 033

Skattekostnad 21,40% (22,00%) -21 954 -18 707

Skatteeffekt av:

Ej avdragsgilla kostnader -638 -2 216

Ej skattepliktiga intäkter 1 988 315

Skattemässiga justeringar 1 226 1 339

Schablonintäkt periodiseringsfond -126 -81

Tillägg på återförd periodiseringsfond -85 0

Förändring uppskjuten skatt -684 -788

Summa -20 273 -20 138

NOTER
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NOT 9 Byggnader och mark KONCERNEN MODERBOLAGET

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 538 954 520 511 0 0

Inköp 32 941 53 0 0

Omklassificeringar 47 206 18 390 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 619 101 538 954 0 0

Ingående avskrivningar -256 503 -239 874 0 0

Årets avskrivningar -20 196 -16 629 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -276 699 -256 503 0 0

Ingående uppskrivningar 26 806 28 681 0 0

Årets avskrivningar -1 875 -1 875 0 0

Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 24 931 26 806 0 0

Utgående redovisat värde 367 333 309 257 0 0

Redovisat värde byggnader 277 177 219 858 0 0

Redovisat värde markanläggningar 18 206 17 449 0 0

Redovisat värde mark 71 950 71 950 0 0

367 333 309 257 0 0

ÅRSREDOVISNING

NOTER

NOT 10 Uthyrningsfordon KONCERNEN MODERBOLAGET

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 555 234 503 283 0 0

Inköp 392 021 354 425 0 0

Försäljningar/utrangeringar -345 468 -302 474 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 601 787 555 234 0 0

Ingående avskrivningar -171 806 -133 806 0 0

Försäljningar/utrangeringar 109 333 96 145 0

Årets avskrivningar -136 345 -134 145 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -198 818 -171 806 0 0

Utgående redovisat värde 402 969 383 428 0 0
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ÅRSREDOVISNING

NOT 13 Andelar i koncernföretag

KONCERNEN 2019-12-31 2018-12-31

Företag Org.nr Säte
Antal/ 

Kap.andel %
Redovisat 

värde
Redovisat 

värde

MODERBOLAGET 2019-12-31 2018-12-31

Företag Org.nr Säte
Antal/ 

Kap.andel %
Redovisat 

värde
Redovisat 

värde

Tage Rejmes i Norrköping Bil AB 556207-3915 Norrköping 1 000/ 100% 1 190 1 190

Tage Rejmes i Linköping Bil AB 556061-8596 Linköping 10 000/ 100% 1 190 1 190

Tage Rejmes i Örebro Bil AB 556096-1228 Örebro 30 000/ 100% 23 393 23 393

Tage Rejmes Lastvagnar AB 556057-6968 Norrköping 10 000/ 100%  5 614 5 614

Tage Rejmes i Örebro Lastvagnar AB 556068-2154 Örebro 10 000/ 100% 2 755 2 755

Fastighets AB Tage Rejme 556056-8353 Norrköping 150 000/ 100% 44 240 44 240

Fastighets AB Bettorp 556025-6025 Örebro 3 000/ 100%  22 400 22 400

Forema Bil AB 556063-0070 Norrköping 10 000/ 100% 1 207 1 207

Autogrossisten i Norrköping Bil AB 556510-5862 Norrköping 1 000/ 100% 100 100

Bildemo i Linköping 556354-8329 Norrköping 1 000/ 100% 100 100

Filbyter Bil AB 556508-3168 Norrköping 1 000/ 100% 100 100

Tage Rejmes Trading AB 556357-0265 Norrköping 1 000/ 100% 100 100

Tage Rejmes Transkyl AB 556354-8246 Norrköping 1 000/ 100% 100 100

102 489 102 489

NOT 11 Inventarier KONCERNEN MODERBOLAGET

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 136 062 129 918 5 234 7 797

Inköp 13 073 12 721 1 384 249

Försäljningar/utrangeringar -5 497 -6 577 -409 -2 812

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 143 638 136 062 6 209 5 234

Ingående avskrivningar -99 214 -96 561 -3 211 -4 985

Försäljningar/utrangeringar 5 125 5 722 304 2 223

Årets avskrivningar -9 825 -8 375 -568 -449

Utgående ackumulerade avskrivningar -103 914 -99 214 -3 475 -3 211

Utgående redovisat värde 39 724 36 848 2 734 2 023

NOT 12 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar

KONCERNEN MODERBOLAGET

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 53 619 15 135 0 0

Inköp 25 966 56 874 0 0

Omklassificeringar -47 206 -18 390 0 -0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 32 379 53 619 0 0

Utgående redovisat värde 32 379 53 619 0 0

NOTER
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NOT 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter KONCERNEN MODERBOLAGET

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Semesterersättningar och upplupna löner 48 692 42 007 3 748 2 936

Sociala avgifter 24 975 20 810 1 710 1 456

Periodiserade leasinghyror 16 071 16 658 0 0

Vinstdelning till anställda 5 501 2 000 418 144

Övrigt 36 599 44 126 5 975 6 991

131 838 125 601 11 851 11 527

Not 17 Ställda säkerheter KONCERNEN MODERBOLAGET

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Fastighetsinteckningar 81 998 81 998 0 0

Pantsatta köpeavtal 166 445 154 190 0 0

Pantsatta leasingavtal 17 876 14 431 0 0

Summa ställda säkerheter 266 319 250 619 0 0

SKULDER FÖR VILKA SÄKERHETER STÄLLTS

Not 18 Eventualförpliktelser KONCERNEN MODERBOLAGET

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Borgen för dotterbolagens pensionsskuld PRI 90 183 86 227

Borgen för dotterbolagens kredit hos Volvofinans 169 206 248 738

Garantiförbindelse 2 274 2 198 471 473

2 274 2 198 259 860 335 438

NOT 19 Definition av nyckeltal

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

ÅRSREDOVISNING

NOTER

Koncernen har regressansvar för billån om 838 233 (920 356) avseende fordon finansierade av externa finansiärer.

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

NOT 14 Upplysningar om aktiekapital Antal aktier
Kvotvärde 

per aktie, kr

Antal/värde vid årets ingång 500 000 100

Antal/värde vid årets utgång 500 000 100

NOT 15 Checkräkningskredit KONCERNEN MODERBOLAGET

2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 125 000 125 000 125 000 125 000
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Tage Rejmes Bil AB
Norrköping den 2 mars 2020

Rudolf Knopf
Styrelseordförande

Birgitta Rejme-Knopf
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Verkställande direktör

Mattias Andræ
Miljö- och hållbarhetschef

Therese Knopf-Brüde
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Magnus Karlsson 
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Vår revisionsberättelse har lämnats den 2 mars 2020

Mazars Set Revisionsbyrå AB 

Jan Håkansson
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STYRELSE OCH REVISOR

STYRELSE OCH REVISOR FÖR TAGE REJMES BIL AB

Mattias Andræ  
Miljö- och  
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Rudolf Knopf  
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REVISOR
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Therese Knopf-Brüde
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REVISIONSBERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
 koncernredovisningen för Tage Rejmes Bil AB för år 2019  
med undantag för hållbarhetsrapporten på sidorna 12-15. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
 koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
 årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
 rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2019 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.  
Våra uttalanden omfattar inte hållbarhetsrapporten på sidorna  
12-15. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar. 

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

Grund för uttalanden 

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

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

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

Revisorns ansvar 

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

de  ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
 årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
 omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under  
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
 felaktigheter i årsredovisningen och  koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på  misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
 tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 
för våra  uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
 väsentlig  felaktighet till följd av oegentligheter är  högre 
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, 
 eftersom  oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
 förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets  interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att  utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med  hänsyn 
till  omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
 effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
 fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
 koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med  
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns  någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser  sådana 
 händelser eller förhållanden som kan leda till  betydande 
 tvivel om bolagets och koncernens  förmåga att  fortsätta 
verksamheten. Om vi drar  slutsatsen att det finns en 
 väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i  revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på  upplysningarna i 
 årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
 väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana  upplysningar 
är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
 revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
 förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte  
längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och  koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger 
de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen.  
Vi är ensamt ansvarig för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
 planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.  

TILL BOLAGSSTÄMMAN I TAGE REJMES BIL AB ORG. NR 556436-5913
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Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den  
interna kontrollen som vi identifierat. 
 
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Tage Rejmes Bil AB för år 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust.  

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

Grund för uttalanden 

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

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

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

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

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

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
 styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet  
mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta,  

är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om  förslaget är 
 förenligt med aktiebolagslagen. 

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
 använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
 förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka  tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår  professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
 väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på  sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
 verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild 
betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra  förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
 underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
 beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens 
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten 

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
på sidorna 12-15 och för att den är upprättad i enlighet med 
 årsredovisningslagen. 

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. 
Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en 
annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning   jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt 
 International Standards on Auditing och god revisionssed  
i  Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.En hållbarhetsrapport har upprättats. 
 

Göteborg 2020-03-02 
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Jan Håkansson
Auktoriserad revisor
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FÖRSÄLJNINGS- 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

MJÖLBY 
Brahegatan 15 
0142-49 21 25

ÅTVIDABERG 
Prästängsv. 1 
0120-65 20 00

ÖREBRO 
Bettorpsg. 4-6 
019-30 17 00

ÖREBRO 
Berglundav. 9 
019-30 17 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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