SÅG I SYD:s UPPGIFTER ÄR ATT:


bevaka och främja medlemmarnas branschintressen inför myndigheter och andra sammanslutningar samt tillgodose medlemmarnas yttre och inre informationsbehov, allt i samverkan med
sågverksindustrins övriga organisationer;



söka befordra sågverksindustrins tekniska, ekonomiska och administrativa utveckling och insikter i
skogliga frågor;



medverka till åtgärder, som främjar en ändamålsenlig struktur inom skogsindustrin;



vara moderförening för juridisk person, som bildats för genomförande av ovan angivna verksamhet;



driva förhandlingar och sluta avtal samt jämväl i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen vad
gäller köp och försäljning av deras produkter och tjänster;
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SÅG i SYD-ÅRET 2011
Avgående verkställande direktörens sammanfattning och kommentarer
Medlemsföretag
Under året lämnade fem medlemsföretag föreningen samtidigt som sex nya medlemmar
tillkom. Vid årets utgång var antalet medlemsföretag 63 st. Den avgiftsgrundande
produktionsvolymen för 2011 uppgick till 4,1 milj m³sv, vilket var något mindre än
föregående års volym.
De kärva ekonomiska tiderna resulterade under året i fyra konkurser för medlemsföretag. I
två av dessa fall har verksamheten återupptagits med nya ägare. Föregående års förändring av
föreningen till ekonomisk förening och därtill hörande stadgeändringar har öppnat
möjligheter för nya medlemsföretag att komma med i Såg i Syd. Under året har sex nya
medlemsföretag antagits, i första hand med träförädlande verksamhet. Skäl till ansökan om
medlemskap har främst varit den service föreningen erbjuder i form av
spårbarhetscertifiering.
Årsstämman genomfördes på Hotell Strandbaden i Falkenberg den 8 april. Under
eftermiddagen genomfördes ett program med temat Transporter.
Medlemsutveckling 2007 – 2011:
År

2007
2008
2009
2010
2011

Medlemsantal vid
verksamhetsårets
utgång (inom
parentes passiva)
64 (1)
63 (1)
62(1)
62 (0)
63 (0)

Inträden

Utträden

0
0
2
0
6

7
1
3
1
5

Avgiftsgrundande
produktionsvolym
(föregående års
produktion)
4,12 mil m³sv
4,40 milj m³sv
4,10 milj m³sv
4,30 milj m³sv
4,13 milj m³sv

Marknads- och prisutvecklingen
Trävaror
Även detta år inleddes med en ovanligt kall vinter som dämpade produktionen på sågverken
och efterfrågan hos kunderna. Den internationella ekonomiska krisen påverkade under året
allt mer marknadsläget. Med undantag av en viss förstärkning av marknaden under
försommaren blev kundernas efterfrågan och betalningsvilja efterhand allt svagare.
Oroligheterna i Nordafrika, tsunamiproblemen i Japan samt den kärva ekonomin i USA har
förstärkt denna situation. I den negativa vågskålen har under året också legat en allt starkare
krona. Lageruppbyggnaden i Sverige var under året relativt begränsad men steg under
senhösten. Mot slutet medförde det allt allvarligare marknadsläget att många svenska aktörer
aviserade mer eller mindre omfattande produktionsbegränsningar för att därmed försöka
återställa balansen på marknaden.
Råvaror
Råvaruutbudet har under året hållits uppe p g a de fortsatt mycket höga timmerpriserna. Det
ekonomiska läget medförde dock att sågverken främst under andra halvåret på olika sätt
försökte minska sina råvarukostnader. Inledningsvis gjordes detta genom att ta bort många av
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de tillägg som florerat under de senaste årens turbulenta virkesmarknad. Efterhand sänkte
många sågverk också timmerprislistorna. Vid årsskiftet 2011/2012 är dock råvarupriserna
historiskt sett fortsatt mycket höga, vilket i kombination med de sjunkande trävarupriserna
medfört allvarliga lönsamhetsproblem för sågverken. De höga massavedspriserna under
början av året kunde inte bibehållas av cellulosaindustrin pga att cellulosamarknaden
genomgick en kraftig försvagning. Under året sänkte massavedsköparna priserna i flera
omgångar. Adventsstormen i december fällde ca 1 milj m³sk inom främst de södra delarna av
området.Trots vindstyrkor i nivå med Per-stormen blev skadorna alltså begränsade.
Sågverksflis
Flispriserna har under året legat oförändrat högt. Under senare delen av året kantrade
balansen för cellulosaråvarorna mot ett överskott vilket innebar en dämpad efterfrågan på
sågverksflis.
Övriga biprodukter
Marknaden för övriga biprodukter som sågspån, kutterspån och bark m m var även detta år
under visst tryck. För bränslesortimenten innebar det mycket milda vädret under hösten en
minskad förbrukning och ökad lageruppbyggnad.
Såg i Syd genomförde i juni tillsammans med Elmia ett bioenergiseminarium i anslutning till
skogsmässan Elmia Wood.
Lastbilstransporterna
Efter att förhandlingarna med Träfrakt under hösten 2010 inte resulterat i någon uppgörelse
gick Såg i Syd för år 2011 ut med en egen rekommenderad timmerprislista innebärande en
höjning med ca 2,5 % från föregående års nivå. Till detta kom höjningar p g a
dieselprisökningar. Såg i Syds transportprislista tillämpades i huvudsak i avtal mellan
sågverk och transportörer. Under hösten beslöt styrelsen att Såg i Syd ska ge ut en egen
rekommenderad transportprislista även för 2012.
Virkesmätning
Den nationella organisationen för mätning och redovisning har nu kommit ordentligt på plats
och de nya organen Rådet för mätning och redovisning (RMR), Logistik och IT hade ett antal
möten, några gånger i samlad form. Den nya sammanslagna gruppen inom VMF Syd,
Rådgivande Grupp Syd, har haft ett antal möten under året. Inom både VMF Syd och VMF
Qbera har arbete också lagts ned på att ytterligare kvalitetssäkra mätningen.
Den nya virkesmätningslag som kommer att träda ikraft under 2013 har inneburit mycket
arbete för mätningsorganisationen, bl a därför att bränslesortimenten nu skall omfattas av
mätningsbestämmelserna.
Näringspolitiska frågor
Sågverkens Riksorganisationer
Branschsamarbetet inom Skogsindustrierna har fortsatt. Köpsågverken är representerade i ett
antal kommittéer inom Skogsindustrierna och har aktivt deltagit i de olika delarna av det
näringspolitiska arbetet på riksplanet. En fortsatt viktig näringspolitisk fråga under året har
varit lobbyarbetet med anledning av det internationellt fattade beslutet om kommande
radikala sänkningar av svavelhalten i fartygsdieseln (IMO-frågan). Tyvärr har lobbyarbetet
ännu inte resulterat i ändringar av bestämmelserna. Även denna vinter uppstod stora
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transportproblem på järnvägen p g a de stora snömängderna. Under året konstaterades också
att flera av oppositionspartierna i Sverige nu återigen aktivt vill driva kilometerskatte-frågan.
Sågverkens Riksförbund
Samverkan inom det nedbantade Sågverkens Riksförbund har även detta år i första hand skett
via telefonmöten mellan föreningarna. Avrapportering av verksamheten på riksplanet har
skett och eventuella särfrågor har också behandlats. Årsstämman med Riksförbundet hölls i
Falkenberg den 8 april i anslutning till Såg i Syds årsstämma. Samtliga medlemsföreningar
var representerade vid stämman.
Skogscertifiering
Såg i Syds certifieringsparaply PanCert fortsätter att öka i antal utfärdade bevis och
certifierad areal. I slutet av året hade närmare 5 300 skogsägare med totalt ca 467 000 ha
certifierats. En ökning med 1 000 st respektive 50 000 ha. PEFC spårbarhetscertifiering är nu
genomförd för 85 företag. I början av året färdigställde Svenska PEFC sitt förslag till en
reviderad svensk PEFC-standard. Förslaget utvärderades av Internationella PEFC och
standarden godkändes under hösten. Den kommer att gälla f o m 1 januari 2012.
Såg i Syd spårbarhetscertifierar nu även medlemsföretag inom skogscertifieringsstandarden
FSC. Vid årets slut var 18 medlemsföretag dubbelcertifierade.
Ett möte anordnades i början av februari för systemansvariga på företag anslutna till PanCert.
Viltskador
Såg i Syd deltog under året i projektet Mera Tall, samordnat av Skogsstyrelsen, med syfte att
minska viltskadorna och öka andelen tall i föryngringarna.
Strukturfrågor
Södra Skogsägarna startade på förhösten produktionen på sitt nya sågverk i Värö och har
därmed dubblat kapaciteten på anläggningen. Holmen startade i början av året produktionen
på sitt nya stora gransågverk i Norrköping. Den negativa utvecklingen på trävarumarknaden
har dock inneburit att planerad produktionsökning inte har kunnat följas.

Information och service
Såg i Syds information och kommunikation med medlemsföretagen har på sedvanligt sätt
skett via direktkontakter med enskilda medlemsföretag, i samband med mycket välbesökta
regionala möten och genom löpande utskick av medlemscirkulär. De årliga
utbildningsdagarna för inköparna genomfördes under våren och resulterade som vanligt i
mycket stort deltagande.
Utbildning inom certifiering för ombud för naturvärdesbedömning, har också genomförts
under året.
Såg i Syds tidning Skog & Såg distribuerades i fyra nummer till 73 000 adressater. Inför 2012
har styrelsen beslutat att upplagan ska minskas till 65 000 ex genom att höja minsta areal
produktiv skogsmark hos adressaterna för att dessa skall finnas i adressregistret. Ett nytt
adressregister för tidningen anskaffades under hösten. Skälet till förändringen är att spara
kostnader.
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Sågverksprojekt Syd
Inom det nya dotterbolaget Sågverksprojekt Syd AB bedrivs numera två verksamheter. Det
ena är det s k Inköparstödet, där 42 företag och över 100 inköpare utnyttjar möjligheterna att
planera verksamheten med hjälp av geografiska informationssystem och fastighetsdata. En ny
s k klick-tjänst infördes under året. Detta för att spara kartkostnader. Vissa problem uppstod i
samband med denna tjänst och de är nu under åtgärdande.
Under året fortsatte också projektet Skoginfo för att ta fram en lösning för en gemensam s k
sågverkswebb, där sågverkens leverantörer kan gå in på egna hemsidor för närmare
kommunikation med respektive företag om virkesleveranser och marknadsinformation,
kartmaterial m m. Några medlemsföretag började utnyttja den nya tjänsten i testversion under
våren. Under hösten bedrevs också ett intensivt arbete med att införa en karttjänst i Skoginfo.
Den breda introduktionen för medlemsföretagen är planerad till hösten 2012.
Styrelse och personal
Styrelsen har under året genomfört sex styrelsemöten. Vid årsskiftet lämnade nuvarande VD
Henrik Asplund sin tjänst och till efterträdare har styrelsen utsett PerArne Nordholts.
Kapitalförvaltning
Föreningens kapital har även detta år lånats ut mot ränta till servicebolaget SåSy AB. Under
året har Danske Bank varit kapitalförvaltare. Kapitalet har placerats i värdepapper med en
bred riskspridning. Börsoron under 2011 har givetvis påverkat innehavet. Dock i mindre
omfattning än den allmänna börsutvecklingen.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften i Såg i Syd var 2011 oförändrad 1 000 kronor. Serviceavgiften i SåSy AB
var oförändrat 0,90 kr/m³sv för under föregående år producerad volym barrträvaror. Inför
stämman 2012 föreslår styrelsen en förändrad utformning av serviceavgiften, innebärande en
maximal volym på 500 000 m³sv för uttag av serviceavgiften.
Utöver avgifterna till Såg i Syd betalar sågverken avgifter till riksorganisationerna. För den
som deltar i branschens olika aktiviteter uppgår avgifterna till följande (i kr/m³sv):

SÅG I SYD
Sågverkens Riksförbund
Timber 2000
Trämekaniska sektionen/NTC
Skogsindustrierna

2011
0,90
0
1,00
0,75
1,00
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2012 (prel)
0,90
0
1,00
0,75
1,00
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SÅGVERKSFÖRENINGEN SÅG I SYD EK. FÖR., SÅSY AB, PANCERT
AB OCH SÅGVERKSPROJEKT SYD AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER 2011 för Sågverksföreningen SÅG I SYD ek. för. (reg nr 769621-8952) och
dennas servicebolag SåSy AB (org nr 556135-0017), PanCert AB (556592-7562) och
Sågverksprojekt Syd AB (556085-3946).
Styrelserna och verkställande direktören för SÅG I SYD, SåSy AB, PanCert AB och
Sågverksprojekt Syd AB, får härmed lämna redogörelse för räkenskapsåret som för SÅG I
SYD är det 52:a, för SåSy AB är det 41:a, för PanCert AB är det 12:e och för Sågverksprojekt
Syd AB det 2:a.
Nedanstående resultat- och balansräkningar överensstämmer med de för respektive enheter
lämnade formella årsredovisningarna.

Allmänt
SåSy AB, PanCert AB och Sågverksprojekt Syd AB är helägda servicebolag (i
dotterbolagsform) till Sågverksföreningen SÅG I SYD ek för. All personal är anställd i
SåSy AB.

Medlemmar och produktion
Medlemsantalet var vid 2011 års ingång 63 och vid slutet av året 64 medlemmar.
Medlemmarna betalade en insatsavgift på 1 000 kr/år till SÅG I SYD ek för samt en
serviceavgift till SåSy AB på 0,90 kr/m3 sågad vara under föregående år, dock minst
5 000 kronor.
Den avgiftsgrundande volymen d v s produktionen 2011, uppgick till ca 4,13 miljoner
m3 sågade trävaror.

Medlemsprodukter
I det senast förvärvade dotterbolaget Sågverksprojekt Syd AB ingår numera
verksamheten med det s k Inköparstödet. Dessutom ingår i detta bolag projektet för att
ta fram en s k leverantörswebb, döpt till Skoginfo, som skall vara en service till
medlemsföretagens virkesleverantörer. Verksamheten inom dotterbolaget PanCert AB
utvecklas fortsatt positivt.

Handel med värdepapper
Under huvuddelen av året förvaltades det kapital som föreningen lånat ut till SåSy AB av
Danske Bank Kapitalförvaltning.
Förslag till vinstdispositioner
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
 de till föreningsstämman i SÅG I SYD ek. för. stående vinstmedlen, 11 928 424 kr
balanseras i ny räkning och att


SåSy AB:s stående vinstmedel, 706 123 kr balanseras i ny räkning samt att



PanCert AB:s stående vinstmedel, 79 434 kr balanseras i ny räkning.



Sågverksprojekt Syd AB:s stående medel 1 190 324 kr balanseras i ny räkning.

Beträffande föreningens och bolagens resultat och ställning i övrigt hänvisas till
nedanstående resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.
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SÅGVERKSFÖRENINGEN SÅG I SYD EK. FÖR., Org nr 769621-8952
RESULTATRÄKNING
Belopp i kr
Rörelsens intäkter och kostnader
Medlemsavgifter
Ränteintäkter från SåSy AB
Övriga omkostnader
Finansnetto

Not

2011

2010

0
245 000
-279 167
0

62 000
250 000
-348 390
-116

Resultat före bokslutsdispositioner

-34 167

-36 506

Erhållet koncernbidrag

37 000

0

2 833

-36 506

-2 432

-54 872

401

-91 378

2011 12 31

2010 12 31

9 882 900

9 370 931

9 882 900

9 370 931

2 367 828
2 367 828

2 841 095
2 841 095

12 250 728

12 212 026

65 000
65 000

0
0

Skatteskuld

57 304

84 003

Upplupna kostnader

20 000

20 000

77 304

104 003

Balanserat resultat
Årets resultat

11 928 023
401

12 019 401
-91 378

Summa eget kapital

11 928 424

11 928 023

180 000

180 000

12 250 728

12 212 026

STÄLLDA PANTER

Inga

Inga

ANSVARSFÖRBINDELSER

Inga

Inga

Resultat före skatt
Skatt
ÅRETS RESULTAT
BALANSRÄKNING
Belopp i kr

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordran SåSy AB
Anläggningstillgångar
Aktier & andelar i dotterföretag

1

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Långfristiga skulder
Medlemsinsatser

Kortfristiga skulder

2

Eget kapital

3

Obeskattade reserver
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder
har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
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Intäktsredovisning
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst
till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med
transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som
ger en jämn avkastning för tillgången i fråga.
Koncernuppgifter
Från dotterföretaget SåSy AB har ränta erhållits om 245 000 (250 000) kronor samt ett koncernbidrag om 37 000 (0) kronor.
Med stöd av 7 kap §3 Årsredovisningslagen upprättas ingen koncernredovisning

NOTER
Not 1. Aktier och andelar i dotterföretag
Spec av moderföretagets innehav av andelar i
dotterföretag
Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal andelar

SåSy AB, 556135-0017, Jönköping
PanCert AB, 556592-7562, Jönköping
Sågverksprojekt Syd AB, 556085-3946, Jönköping

10 000
1 000
1 000

Andel i
%*
100,0
100,0
100,0

Redovisat värde
1 766 091
100 000
501 737
2 367 828

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer
Med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not 2. Eget kapital

2011

2010

Ingående kapital
Årets resultat

11 928 023
401

12 019 401
-91 378

Utgående kapital

11 928 424

11 928 023

Not 3. Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax -08
Periodiseringsfond tax -09
Periodiseringsfond tax-10

Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatt
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2011

2010

70 000
75 000
35 000
180 000

70 000
75 000
35 000
180 000

47 340

47 340

SåSy AB, Org nr 556135-0017
RESULTATRÄKNING
Belopp i kr

Not

2011

2010

5 783 724
9 575 458
15 359 182

7 142 604
540 000
7 682 604

-3 528 235
-9 484 878
-2 805 384
-152 038
-15 970 535

-3 090 595
-538 317
-3 802 914
- 120 747
-7 552 573

-611 353

130 031

354 298
100 000
62 174
-261 822
254 650

163 688
0
14 657
-255 740
-77 395

-356 703

52 636

10 000
-37 000
-27 000

-40 000
0
-40 000

-383 703

12 636

-34 495

-11 795

-418 198

841

2011 12 31

2010 12 31

0

0

466 600
466 600

599 645
599 645

10 146 507
10 146 507

9 859 572
9 859 572

875 447
1 794 412
153 265
34 888
364 363
3 222 375

250 429
1 316 672
112 699
593 366
349 878
2 623 044

2 647 915

2 328 252

Summa omsättningstillgångar

16 016 797

14 810 868

SUMMA TILLGÅNGAR

16 483 397

15 410 513

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning serviceavgifter och tjänster
Nettoomsättning värdepapper
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Kostnad värdepapper
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar

1, 5
2

Rörelseresultat
Utdelningar
Avyttring Inköparstöd
Ränteintäkter
Räntekostnader

3

Resultat före bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

4

ÅRETS RESULTAT

BALANSRÄKNING
Belopp i kr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

3

Omsättningstillgångar
5

Varulager
Lager av värdepapper

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Fordran Jubileumsstiftelsen

6

Kassa och bank
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SåSy AB, Org nr 556135-0017
EGET KAPITAL OCH SKULDER
7

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (10 000 aktier)
Reservfond

1 000 000
1 538 386
2 538 386

1 000 000
1 538 386
2 538 386

1 124 321
-418 198
706 123

1 123 480
841
1 124 321

3 244 509

3 662 707

184 000

194 000

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit

1 200 000
1 200 000

0
0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld SÅG I SYD
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

821 992
9 882 900
75 564
1 074 432

1 047 811
9 370 931
102 485
1 032 579

11 854 888

11 553 806

16 483 397

15 410 513

2011 12 31

2010 12 31

Inga
Inga

Inga
Inga

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr

Not

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har
värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd.
Avskrivningstiden för inventarier är 3-5 år. För inköparstödet är avskrivningstiden 4 år.
Varulager
Varulagret, värderat enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:3 är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och det
verkliga värdet på portföljnivå.
Intäktsredovisning
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till
nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade
med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats
som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga.
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Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sågverksföreningen SÅG I SYD ek. för. (769621-8952) med säte i Jönköping.
Till moderföreningen har ränta erlagts med 245 000 (250 000) kronor. Bolaget har också till moderföreningen lämnat ett koncernbidrag
på 37 000 (0) kronor.
Från systerbolaget Sågverksprojekt Syd AB har erhållits ränta med 44 000 (6 000) kronor.
Bolaget har för utförda tjänster fakturerat systerbolaget PanCert AB med 275 000 kronor (57 000) och systerbolaget Sågverksprojekt
Syd AB med 100 000 kronor (0).
Med stöd av 7 kap §3 Årsredovisningslagen upprättas ingen koncernredovisning.

Not 1
Kostnad värdepapper
I kostnadsbeloppet ingår följande delposter:
Inköpsvärde
Nedskrivning, orealiserad förlust
Courtage

Not 2

8 800 253
683 330
1 295
9 484 878

Anställda och personalkostnader
2011
Totalt
3

Medeltalet anställda

2010
Varav män
2

Totalt
3

Varav män
2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2011

Samtliga anställda
(varav pensionskostn.)
Summa
(varav pensionskostn)

2010

Löner och
ersättningar
1 798 835

Sociala
kostnader
996 503
(351 596)

Löner och
ersättningar
1 770 705

Sociala
kostnader
2 143 337
(1 270 392)

1 798 835

996 503
(351 596)

1 770 705

2 143 337
(1 270 392)

Not 3
Inköparstöd och inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden

2011 12 31

2010 12 31

Vid årets början
Nyanskaffningar, inventarier
Årets försäljningar/utrangeringar

3 749 141
18 993
-2 850 934

3 676 294
618 378
-545 531

917 200

3 749 141

-3 149 496
2 850 934
-152 038
-450 600

-3 377 852
349 103
-120 747
-3 149 496

466 600

599 645

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Ackumulerad avskrivning på utrangerade inventarier
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

Planenligt restvärde

Not 4 Skatteberäkning
__________________________________________________________________________________________________________
I årets skatteberäkning har ej realiserade kursförluster på värdepapper om 683 331 kronor återlagts till beskattning.

Not 5 Lager av värdepapper

Bokfört värde

Marknadsvärde

201112 31

2011 12 31

10 829 838
-683 331
10 146 507

10 146 507
0
10 146 507

Värdepapper
Lager av värdepapper i depå hos Danske Bank och H&Q Carnegie
Årets nedskrivning
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Not 6 Kassa och bank
2011-12-31
2010-12-31
____________________________________________________________________________________________________________
Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit
1 200 000
0
0
Outnyttjad del
1 200 000
Utnyttjat kreditbelopp
0
0

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Vid årets början
Årets resultat

1 000 000

1 538 386

1 124 321
-418 198

Vid årets slut

1 000 000

1 538 386

706 123

2011
130 000
9 000
45 000
184 000

2010
130 000
9 000
55 000
194 000

48 392

51 022

Not 7 Eget kapital

Not 8 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax -08
Periodiseringsfond tax -09
Ackumulerade överavskrivningar

Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skatt

Jönköping 2012-02-09

Mats Olsson
ordf

Carl-Gustaf Andersson

Åke Bergh

Nicklas Gerhardsson

Peter Gyllengahm

Gunnar Jakobsson

Thomas Löndahl

Kjell Markusson

Jörgen Nilsson

Mats Sigvant

Bo Skacke

Urban Svensson

PerArne Nordholts
VD

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-02-09
KPMG AB

Niklas Bengtsson
Auktoriserad revisor
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PanCert AB, Org nr 556592-7562
RESULTATRÄKNING
Belopp i kr

Not

2011

2010

1 832 885

1 527 761

-1 829 797

-1 549 839

3 088

-22 078

1 779
0
1 779

908
0
908

4 867

21 170

0

22 000

4 867

830

Skatt på årets resultat

-1 280

- 349

ÅRETS RESULTAT

3 587

481

2011 12 31

2010 12 31

40 000
40 000

40 000
40 000

32 681
12 552
0

12 868
1 298
132

45 233

14 298

Kassa och bank

669 819

496 193

Summa omsättningstillgångar

715 052

510 491

SUMMA TILLGÅNGAR

755 052

550 491

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
1

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat före bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

BALANSRÄKNING
Belopp i kr

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i Entreprenörcertifiering Skog AB 40 st à nom kr 1 000
Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)
Reservfond

2

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
3

Obeskattade reserver

15

100 000
2 000
102 000

100 000
2 000
102 000

75 847
3 587
79 434

75 366
481
75 847

181 434

177 847

0

0

PanCert AB, Org nr 556592-7562
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr

413 555
0
35 063
125 000
573 618

67 464
280 180
0
25 000
372 644

755 052

550 491

2011 12 31

2010 12 31

Inga

Inga

Inga

Inga

STÄLLDA SÄKERHETER
ANSVARSFÖRBINDELSER

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder
har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Intäktsredovisning
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till
nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Ränta redovisas som intäkt när det är sannolikt att bolaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med
transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats som
ger en jämn avkastning för tillgången i fråga.
Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sågverksföreningen SÅG I SYD ek. för. (769621-8952) med säte i Jönköping.
Bolaget har köpt tjänster från systerbolaget SåSy AB för 275 000 (57 000) kronor.

Not 1

Anställda och personalkostnader

Företaget har inte haft någon anställd personal. Inga löner eller ersättningar har utbetalats. Tjänster har köpts från systerbolaget SåSy
AB med 275 000 kronor (57 000).
Not 2

Eget kapital

Ingående kapital
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

100 000

2 000

100 000

2 000

75 847
3 587
79 434

2011
0
0
0

2010
0
0
0

Not 3
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond tax -08
Periodiseringsfond tax -09
Föregående år upplöstes periodiseringsfonder till ett värde av 22 000 kronor.
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Ordf

Carl-Gustaf Andersson

PerArne Nordholts
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Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-02-09
KPMG AB

Niklas Bengtsson
Auktoriserad revisor
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Åke Bergh

Sågverksprojekt Syd AB, Org nr 556085-3946
RESULTATRÄKNING
Belopp i kr

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning tjänster
Nettoomsättning värdepapper

2011

2010

1 413 736
686 181
2 099 917

0
103 520
103 520

-725 431
-957 571
-20 000
-1 703 002

-76 911
-27 020
0
-103 931

396 915

-411

14 472

2 032

Räntekostnader och liknande resultatposter

-44 018
-29 546

-6 000
-3 968

Resultat efter finansiella poster

367 369

-4 379

Resultat före skatt

367 369

- 4 379

0

0

367 369

- 4 379

Not

2011 12 31

2010 12 31

4
5

1 568 020
80 000

1 042 033
0

1 648 020

1 042 033

-3 125
17 097
511 899
525 871

0
15 265
265 867
281 132

689 929

665 516

Kassa och bank

1 104 044

355 399

Summa omsättningstillgångar

2 319 844

1 302 254

SUMMA TILLGÅNGAR

3 967 864

2 344 080

Rörelsens kostnader
Kostnader värdepapper
Övriga externa kostnader
Avskrivningar anläggningstillgångar

1, 6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

2

Skatt på årets resultat

3

ÅRETS RESULTAT
BALANSRÄKNING
Belopp i kr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Pågående nyinvestering, Skoginfo
Inköparstöd
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar

3

Kortfristiga placeringar

6

7

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL

18

100 000
47 670

100 000
47 670

147 670

147 670

822 955
367 369
1 190 324

827 334
-4 379
822 955

1 337 994

970 625

Sågverksprojekt Syd AB, Org nr 556085-3946
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskuld
Skulder till koncernbolag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Belopp i kr

801 473
1 614
1 806 783
20 000

316 963
0
1 036 492
20 000

2 629 870

1 373 455

3 976 864

2 344 080

2011 12 31

2010 12 31

Inga

Inga

Inga

Inga

STÄLLDA SÄKERHETER
ANSVARSFÖRBINDELSER

NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER
Belopp i kr om inget annat anges
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder
har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningstiden för Inköparstödet är 4 år.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
portföljnivå.
Intäktsredovisning
Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter.
Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till
nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sågverksföreningen SÅG I SYD ek. för. (769621-8952) med säte i Jönköping.
Ränta har erlagts med 44 000 (6 000) kronor till systerföretaget SåSy AB. Bolaget har också köpt tjänster från systerföretaget SåSy AB
för 100 000 kronor (0).

Not 1

Kostnader värdepapper

I kostnadsbeloppet ingår följande delposter:
Inköpskostnad
Nedskrivning, orealiserad
Courtage

Not 2

665 515
58 872
1 043
725 431

Ränteintäkter och liknande resultatposter
2011
2 671
11 801
14 472

Ränteintäkter
Utdelningar
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2010
738
1 294
2 032

Sågverksprojekt Syd AB, Org nr 556085-3946
Not 3
Skatteberäkning
_____________________________________________________________________________________________________________
I årets skatteberäkning har ej realiserade kursförluster på värdepapper om 58 872 kronor återlagts till beskattning.
I samband med inkråmsförvärvet av AB Sågverksintressenter erhöll bolaget ett underskottsavdrag om 1 800 512 kronor. Tillsammans
med eget underskott av näringsverksamhet föregående år finns ingående samlade underskottsavdrag på 1 841 297 kronor. I årets
skatteberäkning har 426 241 kronor av detta underskott kunnat utnyttjas mot det skattemässiga resultatet. Utgående underskott uppgår
därefter till 1 415 056 kronor.

Not 4
Pågående nyinvestering
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Årets investering, Skoginfo

2011 12 31

2010 12 31

1 042 033
525 987
1 568 020

0
1 042 033
1 042 033

Inköparstödet
2011 12 31
2010 12 31
Not 5
____________________________________________________________________________________________________

Anskaffningsvärde
Avskrivning
Utgående restvärde
Not 6
Anskaffningsvärde
Årets nedskrivning

Not 7

100 000
-20 000
80 000
Kortfristiga placeringar

Bokfört värde 2011 12 31
748 801
58 872
689 929

0
0
0
Marknadsvärde 2011 12 31
689 929
0
689 929

Eget kapital

Ingående kapital
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

100 000

47 670

100 000

47 670

822 955
367 369
1 190 324

Jönköping 2012-02-09

Mats Olsson
Ordf

Carl-Gustaf Andersson

Åke Bergh

Vår revisionsberättelse har avgivits 2012-02-09
KPMG AB

Niklas Bengtsson
Auktoriserad revisor
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PerArne Nordholts
VD

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Sågverksföreningen Såg i Syd ekonomisk förening
Org nr 769621-8952
Vi har reviderat årsredovisningen och granskat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sågverksföreningen Såg i Syd
ekonomisk förening för år 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bl a genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur företaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de
revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna samt tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jönköping den 9 februari 2012

Niklas Bengtsson
Auktoriserad revisor

Bengt Arvidsson

Revisionsberättelse
Till årsstämman i SåSy AB
Org nr 556135-0017
Vi har reviderat årsredovisningen och granskat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SåSy AB för år 2011. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och
för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och
förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bl a genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur företaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de
revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna samt tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jönköping den 9 februari 2012
KPMG AB
Niklas Bengtsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i PanCert AB
Org nr 556592-7562
Vi har reviderat årsredovisningen och granskat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i PanCert AB för år 2011. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vårt ansvar är att uttala oss
om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bl a genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur företaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de
revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna samt tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jönköping den 9 februari 2012
KPMG AB
Niklas Bengtsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till årsstämman i Sågverksprojekt Syd AB
Org nr 556085-3946
Vi har reviderat årsredovisningen och granskat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Sågverksprojekt Syd AB för år 2011.
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vårt ansvar är att uttala oss
om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bl a genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för
hur företaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de
revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets
finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningarna samt tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jönköping den 9 februari 2012
KPMG AB

Niklas Bengtsson
Auktoriserad revisor
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Bernt-Göran Andersson, Veddige

Thomas Löndahl, Älmhult

Mikael Andersson, Smålandsstenar

Kjell Markusson, Vislanda

Christian Drott, Alvesta

Jörgen Nilsson, Hästveda

Lennart Svensson, Klippan

Mats Olsson, Jönköping (ordf)

PerArne Nordholts, Jönköping

Mats Sigvant, Katrineholm
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Bo Skacke, Mariannelund

Ingemar Wareborn, Nässjö

Urban Svensson, Vimmerby

Bengt Karlsson, Lenhovda

ARBETSUTSKOTT:
Carl-Gustaf Andersson
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PerArne Nordholts
Mats Olsson

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
PerArne Nordholts, Jönköping
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