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VD har ordet
I september tillträdde jag som 
ny VD för VMAB, ett inspire-
rande uppdrag i en spännande 
och händelserik verksamhet.

Nu har jag hunnit landa och 
satt mig in i bolagets alla verk-
samhetsdelar och inriktningar. 
Det är en omfattande verksam-
het och det har varit berikande 
att ta del av den kunskap och 
branscherfarenhet som finns i verksamheten. 

Tillsammans med mina medarbetare har jag arbetat fram 
nya mål och insatser som kommer att ha stor betydelse 
för det fortsatta miljöarbetet. En del av insatserna är pro-
jekt som kan implementeras i verksamheten lite längre 
fram medan flertalet av satsningar sjösätts redan under 
2017.

Rekryteringen av en ny medarbetare till vårt affärsområ-
de Behandling är just en sådan insats och satsning. Vi 
renodlar och utvecklar våra affärsområden, tar pulsen 
på nöjdheten bland våra kunder och höjer ribban flera 
snäpp för att möta behov och efterfrågan från våra kun-
der, abonnenter och samarbetsaktörer. 

VMAB har under åren varit ett framsynt företag, som 
banat väg i flera betydande miljöinsatser, inte bara i 
länet utan även regionalt. 2017 kommer att bli ett år då 
vi växlar upp ytterligare och iscensätter miljöprojekt som 
gör skillnad. Vi utvecklar servicen till företagen genom 
självskanning, vi inför nytt kundadministrativt fakture-
ringssystem och inleder dialog med kommunerna för att 
möjliggöra inlämning av avfall för återanvändning på våra 
återvinningscentraler. 

Om 2016 har varit ett händelserikt år så kommer 2017 
att bli ett minst lika spännande och inspirerande år som 
kommer att märkas.

Tillsammans med medarbetarna vill jag fortsätta att 
utveckla bolaget och ytterligare stärka samarbetet i 
miljöfrågor för både kommuninvånare och samarbets-
partners. 

Mörrum februari 2017

Susanna Strandberg

3

Noter med redovisningsprinciper och



4

Vägen till ett modernt miljöföretag
VMAB, Västblekinge Miljö AB, är ett kommunalt miljöbo-
lag med huvudkontor i Mörrum, och ägs av Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Karlshamns 
kommun är bolagets största ägare, medan Olofströms 
och Sölvesborgs kommuners ägande omfattar vardera 
25 procent. Verksamheten är styrelseledd, styrelsen 
representeras av förtroendevalda från respektive ägar-
kommun och sammanträder sex gånger om året med 
uppehåll under sommarmånaderna. Årsstämma äger 
rum under senvåren. VMAB driver bemannade återvin-
ningscentraler i samtliga tre ägarkommuner där hushål-
len kostnadsfritt kan lämna återvinningsbart avfall från 
det egna hushållet. Återvinningscentralerna fungerar 
som kompletterande service till hämtning av hushållsav-
fall. Företag och verksamheter hänvisas att mot en avgift 
lämna avfall på VMAB:s anläggning i Mörrum.
Anläggningen i Mörrum omfattar följande verksamheter:
• Mottagning av hushållsavfall
• Sortering av verksamhetsavfall
• Sluten kompostering av organiskt hushållsavfall
• Rötning av matavfall för biogasutvinning
• Återvinningscentral för privatpersoner
• Kompostering av trädgårdsavfall
• Behandling av oljeförorenade massor
• Deponering av metallhydroxidslam
• Lokal lakvattenbehandling
• Deponigasutvinning
• Uppvärmning solceller

Historisk tillbakablick
Anläggningen i Mörrum har funnits på nuvarande plats 
sedan 1900-talet. Det var under 1970-talet som avfall 
alltmer började betraktas som en viktig resurs för åter-
vinning och energiutvinning.  Den biologiska behandling-
en i Sverige var då fortfarande blygsam och det mesta 
av avfallet gick till deponi.  För att möta förändringarna 
i hanteringen av hushållsavfall, planerade kommuner-
na i västra Blekinge att bygga en gemensam och för 
den tidens mått mätt, en modern anläggning i Perstorp 
strax utanför centrala Mörrum. VMAB bildades som 
bolag 1978 och tre år senare stod anläggningen klar 
med en fraktion för brännbart avfall och en fraktion för 
kompostering. Det här var innovativt och banbrytande. 
Från årsskiftet 2003/2004 fördes ansvaret för fastig-
hetsrenhållningen över från de enskilda kommunerna i 
västra Blekinge till VMAB. Det innebar att VMAB tog över 
insamlingen och behandlingen av hushållsavfall i ägar-
kommunerna med totalt cirka 63 000 invånare. 

Källsortering och fyrfackssystem
VMAB har under de senaste decennierna utvecklats till ett 
modernt miljöföretag där hållbarhet och riktade miljöfräm-
jande åtgärder står i centrum. Av allt avfall som kommer in 
till anläggningen så går merparten till sortering och återvin-
ning och det är bara en liten del som skickas för depone-
ring. I takt med att källsorteringen och materialåtervinning-
en har ökat, har även verksamheten vuxit och förändrats. 

VMAB och ägarna har genom åren arbetat med frågan 
om den framtida avfallsverksamheten i regionen. Fokus 
i början av 2000 var att ta fram klimatsmarta insam-
lingssystem och behandlingsalternativ. Det regionala 
avfallsarbetet har resulterat i en modell där biologisk 
behandling av källsorterat organiskt avfall från hushåll 
och industrier har lyfts fram som en prioriterad lösning. 
VMAB tillhör de miljöbolag som var bland de främsta att 
införa fyrfackssystem med full sortering som ett abon-
nemangsalternativ för såväl hushåll som verksamheter. 
Systemet infördes i bolagets tre ägarkommuner med 
start 2010 och har sedan dess varit det mest populära 
valet bland hushållen med ökande anslutningsgrad. 

Biologisk behandling
I november 2009 beslutade Energimyndigheten att ut-
lysa 100 miljoner kronor i investeringsstöd till främjande 
av biogas eller förnybara gaser. VMAB var en av de 76 
aktörer som lämnade in ansökan om investeringsstöd.
Hösten 2010 fick VMAB det glädjande beskedet att bola-
get beviljats 19 miljoner kronor i statligt investeringsstöd 
av Energimyndigheten för främjande av biogas och för-
nybar energi. I och med Energimyndighetens beslut har 
den biologiska behandlingen på anläggningen i Mörrum 
kunnat byggas ut till att även omfatta rötning av matav-
fall och framställning av biogas.
Investeringsstödet har också inneburit att utvecklings-
arbetet när det gäller hållbar avfallshantering har kunnat 
fortsätta i linje med såväl ägarnas som regionens viljein-
riktning och satsningar inom hållbar utveckling.

Biogasanläggningen
Biogasanläggningen är VMAB:s i särklass största inves-
tering genom tiderna, en satsning som helt följer natio-
nella mål och riktlinjer, regionens och ägarkommunernas 
viljeinriktningar när det gäller utvecklingen av förnybar 
energi. I början av 2012 inleddes det markförberedande 
arbetet inför byggnationen av biogasanläggningen och 
några månader senare uppfördes de första byggdelarna 
ovan jord. Under det sista kvartalet av 2012 färdigställ-
des byggnationen och vid årsskiftet kunde uppstart och 
provdrift inledas. 

Till VMAB:s biogasanläggning transporteras hushållens 
matavfall. Anläggningen är dimensionerad för att be-
handla 20 000 ton avfall/år varav 15 000 ton är källsorte-
rat matavfall och 5 000 ton är park- och trädgårdsavfall. 
Den uppgraderade fordonsgasen går till ett högtryck-
slager där gasen komprimeras och lagras i gasflak för 
vidare distribution till gasmackar. 

Riktade insatser för service och till-
gänglig
Under 2016 har riktade satsningar gjorts för att utveckla 
service och tillgänglighet på VMAB:s återvinningscentra-
ler. Bland annat har öppettiderna utökats och anpassats 
till hushållens önskningar. Andra satsningar har gällt 
översyn av trafiksäkerheten och fortsatta arbetsmiljö-
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främjande åtgärder. Säkerheten har setts över på åter-
vinningscentralerna genom bland annat uppförande av 
fallskydd. Under året har även ett nytt system arbetats 
fram för ökad service till företagen genom skanning. 
Skanning ersätter tidigare system med företagsabonne-
mang och ger en rättvisare service när det gäller före-
tagens inlämning av verksamhetsavfall på dels anlägg-
ningen i Mörrum men även till viss del på kommunernas 
återvinningscentraler.

Kliv högre upp på trappan
Från den 1 augusti 2016 gäller en lagändring som rör det 
nationella regelverket kring den så kallade avfallshie-
rarkin. Det nya direktivet innebär att avfall i första hand 
ska förberedas för återanvändning och inte bara åter-
vinning. Regelverket är ett EU–direktiv som är antaget 
i den svenska Miljöbalken och styr hur avfallet ska tas 
omhand. I takt med att konsumtionen ökar, räcker det 
inte enbart med att varor återvinns. Vi måste kliva högre 
upp längs avfallstrappan genom att återanvända varor i 
högre utsträckning. 
• I första hand ska avfall förberedas för återanvänd-

ning
• I andra hand ska avfall materialåtervinnas
• I tredje hand ska avfall återvinnas på annat sätt
• I fjärde hand ska avfall bortskaffas

Avfall är ett avtryck och en tydlig signal om hur vi 
hanterar jordens resurser. Avfall visar attityd och kon-
sumtionsmönster men dessa kan brytas och förändras 
genom kunskap och ökad medvetenhet. En av de riktigt 
stora samhällsutmaningarna är att minimera uppkom-
sten av avfall och nyttiggöra avfall för att på så sätt ska-
pa ett förbättrat bärkraftigt samhälle. Biologisk återvin-
ning och materialåtervinning ökar i Sverige men parallellt 
ökar även den totala mängden hushållsavfall. Detta visar 
att mer ansträngningar måste till för att förebygga den 
ökade uppkomsten av avfall och öka återanvändningen.  
VMAB är en del i detta arbete, inte enbart utifrån upp-
draget att samordna avfallshanteringen i västra Blekinge, 
utan även att aktivt leda miljöarbete framåt. 

Fokus på återanvändning
Kopplat till det nya direktivet i avfallshierarkin kommer 
VMAB under 2017 att ta ett rejält grepp kring insatserna 
som rör återanvändning av varor och produkter. Tanken 
är att hushållen på återvinningscentralerna även ska 
kunna lämna varor som kan återanvändas. Dialog har 
inletts med ägarkommunerna om samverkan i detta 
arbete. Här kommer VMAB att vara en betydande aktör 
när det gäller information och kunskapsspridning om 
sortering och vikten av ändrat konsumtionsmönster för 
att förebygga och minimera avfall. 

Nöjda medarbetare skapar nöjda 
kunder
VMAB är så mycket mer än ett miljöföretag som hanterar 
och behandlar avfall från hushåll och verksamheter. Bo-
laget lägger stor vikt vid att utveckla service, värdskap 
och bemötande gentemot såväl kunder, abonnenter som 
medarbetare. Under 2016 har VMAB inlett ett omfattan-

de undersökningsarbete när det gäller ägarnas, kunder-
nas och medarbetarnas nöjdhet. Områden som bland 
annat har lyfts fram är ägarnas samstämmighet och 
effektivitet, kundernas nöjdhet kring service och tjänster 
samt medarbetarnas engagemang och upplevelser. 
En framgångsrik organisation bygger på nöjda kunder 
men alla bitarna måste finnas med i modellen för att 
skapa goda förutsättningar för tillväxt. Modellen kan ses 
som en ”trebenspall” med ägare, kunder och medarbe-
tare som tre viktiga hörnstenar för stadga och stabilitet 
i en verksamhet. Är samtliga hörnstenar i balans (nöjda) 
utgörs den stabila och innovativa grogrund som behövs 
för att nå framgång i företaget. Kund- och medarbe-
tarundersökningar är ett viktigt medel för att prioritera 
förbättringar för verksamheten och för att kunna arbeta 
med att stärka kundlojaliteten. Det är ett av VMAB:s be-
tydande inslag i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Klimatåret 2016
Klimatåret 2016 har kantats av både med- och motgång-
ar med stort fokus på de smältande isarna och höga 
halterna av koldioxid i atmosfären. Världen har enats 
om att hejda den globala uppvärmningen och kraftigt 
minska utsläpp av växthusgaser genom omställning till 
hållbar förnybar energi. Det handlar om utmaningar inte 
bara inom transport- och industrisektorn, hushållen själ-
va måste se över energianvändning och konsumtions-
mönster. Sveriges regering har deklarerat att Sverige ska 
vara ett föregångsland och bli ett av de första fossilfria 
välfärdsländerna i välden. Sverige arbetar sedan fle-
ra år för att uppnå visionen att år 2050 ska landet inte 
längre bidra till ökad halt av växthusgas i atmosfären. 
Miljömålsberedningens förslag 2016 är att tidigarelägga 
målet till 2045.

Åtgärder på regional nivå
Klimatsamverkan Blekinge har under 2016 särskilt arbe-
tat för utbyggnad av ladd- och tankställen för förnybara 
bränslen. Länsstyrelsen, Region Blekinge och Energi-
kontor Sydost driver och medverkar i samarbetsprojekt 
inom många områden, bland annat Energieffektivisering 
hos företag; Utbyggnad av solenergi; Utveckla förnybar 
energi i samhällsplaneringen; Samordna transporter för 
olika företag. Blekingetrafiken har gjort flera satsningar 
för att öka andelen resor med kollektivtrafik, med nya 
linjesträckningar och informationskampanjer.

VMAB siktar högre
VMAB verkar i ett större sammanhang är den egna 
närregionen. Genom att aktivt arbeta för att öka insik-
ten om att alla val vi gör i vardagen påverkar miljö och 
klimat, når vi resultat. Våra investeringar och utveckling 
av nya lösningar för återvinning och återanvändning är 
betydande inslag i det förebyggande miljöarbetet. Och vi 
växlar upp, höjer blicken och siktar högre. Genom utökat 
samarbete med ägarkommuner och partners skapar vi 
förutsättningar och bygger stabila grunder för att han-
tera och behandla avfall enligt såväl nationella miljömål 
som internationella riktlinjer. VMAB finns och verkar mitt 
i det dynamiska kretsloppet!
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9 (27)
Västblekinge Miljö AB

Org nr 556198-1480

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken
Bolaget bedriver verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet gäller för mottagning och behandling
av avfall, kompostering, sortering, mottagning av oljehaltigt avfall samt deponering av metall-
haltigt farligt avfall. Den yttre miljön påverkas i första hand av utsläpp till vatten och luft. Utsläpp
till vatten består av lakvatten som släpps till Mörrums reningsverk. Lakvattenmängden uppgick till 
41 000 m3. Ytterligare 17 650 m3 lakvatten användes till bevattning av energiskog. Utsläpp till 
luft består i diffust utsläpp av metangas från avfallsupplagen. Omhändertagande av gas görs för 
uppvärming av lokaler, totalt omhändertogs 53,5 MWh. 

Under året har det producerats biogas/fordonsgas om 802 233 Nm3 som levererats till E-on.

Två klagomål avseende besvärande lukt har inkommit till Miljöförbundet.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 9 774 481,07, disponeras enligt följande:

Utdelning, 300 aktier * 1 200 kr per aktie 360
Balanseras i ny räkning 9 415

Summa 9 775

Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4§ ABL avseende föreslagen utdelning. 
Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 1 200 kronor per aktie vilket motsvarar en total utdelning med
360 000 kronor. Bolagets fria egna kapital uppgår till 9 774 481 kronor före utdelning.
Det bedöms att den föreslagna utdelningen är försvarlig med vad som anges i 17 kap 3§
andra och tredje styckena i ABL 2005:551:
     1. de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna
     kapitalet och
     2. bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.

8 (27)
Västblekinge Miljö AB

Org nr 556198-1480

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Västblekinge Miljö AB ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Aktiekapitalet
fördelar sig enligt följande: Karlshamn 50%, Olofström och Sölvesborg vardera 25%.

Bolagets huvudverksamhet finns vid anläggningen i Mörrum samt vid återvinningscentralerna hos
ägarkommunerna.

Avfallsmängder
Totala mängden avfall som mottagits under året uppgår till 61 805 ton vilket är en minskning med
6 386 ton sedan föregående år. Minskningen beror till största del på mindre mängd lämnat avfall
från verksamhetskunder.

Ägarkommunernas hushållsavfall och grovavfall uppgick till 17 754 ton vilket är en marginell minskning. 
Hushållsavfallet bestod av 8 763 ton restavfall som skickats som brännbart material för energi-
återvinning. Matavfall uppgick till 4 218 ton. Detta har tillsammans med ytterligare 8 070 ton mat-
avfall från externa kommuner behandlats biologiskt genom rötning och kompostering. 

Mängden avfall till "Sydostkemi" blev 40 ton.

Schaktmassor togs emot med 12 272 ton, där den största mängden använts till att bygga ny
plan vid Mörrums ÅVC.

Övrigt avfall (industri, bygg mm) togs emot med 17 406 ton varav 7 119 ton skickats som bränn-
bart material för energiåtervinning. 4 166 ton har flisats för förbränning. Mängden deponerat
material uppgick till 1 790 ton.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Bolagets ekonomi når inte det budgeterade resultatet. Avvikelserna återfinns såväl på intäktssidan
som kostnadssidan. Försäljning av flis och skrot har minskat mot föregående år pga varm väderlek
och sjunkande skrotpriser. Långvariga driftstörningar med åtföljande uppstarter har inneburit att
vår biogasanläggning ej kunnat producera och leverera enligt budget. Omfattande reparationer av
mark, byggnad samt fordon och maskiner har bidragit till ökade kostnader.

Ekonomisk översikt 2016 2015 2014
Avkastning på totalt kapital % 0,6 2,1
Avkastning på eget kapital % 2,9 10,5
Soliditet % 17,9 19,3
Rörelsekapital kkr 10 707 4 801
Kassalikviditet 1,4 1,2
Definitioner: se not 32

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Dirftstörningar i vår biogasanläggning har inneburit omfattande revisionsstopp.Löpande text

Förväntad framtida utveckling
Biogasanläggningen följer den åtgärdsplan som påbörjats och som ska resultera i full produktion under
år 2017/2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Det finn en risk i lägre ersättning för levererad biogas, då biogas baseras på dieselprisindex.

2013

1,2

1,9
9,3

18,4
10 942

1,3

3,8
13,3
20,8

5 613
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fördelar sig enligt följande: Karlshamn 50%, Olofström och Sölvesborg vardera 25%.

Bolagets huvudverksamhet finns vid anläggningen i Mörrum samt vid återvinningscentralerna hos
ägarkommunerna.

Avfallsmängder
Totala mängden avfall som mottagits under året uppgår till 61 805 ton vilket är en minskning med
6 386 ton sedan föregående år. Minskningen beror till största del på mindre mängd lämnat avfall
från verksamhetskunder.

Ägarkommunernas hushållsavfall och grovavfall uppgick till 17 754 ton vilket är en marginell minskning. 
Hushållsavfallet bestod av 8 763 ton restavfall som skickats som brännbart material för energi-
återvinning. Matavfall uppgick till 4 218 ton. Detta har tillsammans med ytterligare 8 070 ton mat-
avfall från externa kommuner behandlats biologiskt genom rötning och kompostering. 

Mängden avfall till "Sydostkemi" blev 40 ton.

Schaktmassor togs emot med 12 272 ton, där den största mängden använts till att bygga ny
plan vid Mörrums ÅVC.

Övrigt avfall (industri, bygg mm) togs emot med 17 406 ton varav 7 119 ton skickats som bränn-
bart material för energiåtervinning. 4 166 ton har flisats för förbränning. Mängden deponerat
material uppgick till 1 790 ton.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Bolagets ekonomi når inte det budgeterade resultatet. Avvikelserna återfinns såväl på intäktssidan
som kostnadssidan. Försäljning av flis och skrot har minskat mot föregående år pga varm väderlek
och sjunkande skrotpriser. Långvariga driftstörningar med åtföljande uppstarter har inneburit att
vår biogasanläggning ej kunnat producera och leverera enligt budget. Omfattande reparationer av
mark, byggnad samt fordon och maskiner har bidragit till ökade kostnader.

Ekonomisk översikt 2016 2015 2014
Avkastning på totalt kapital % 0,6 2,1
Avkastning på eget kapital % 2,9 10,5
Soliditet % 17,9 19,3
Rörelsekapital kkr 10 707 4 801
Kassalikviditet 1,4 1,2
Definitioner: se not 32

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Dirftstörningar i vår biogasanläggning har inneburit omfattande revisionsstopp.Löpande text

Förväntad framtida utveckling
Biogasanläggningen följer den åtgärdsplan som påbörjats och som ska resultera i full produktion under
år 2017/2018.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Det finn en risk i lägre ersättning för levererad biogas, då biogas baseras på dieselprisindex.

2013

1,2

1,9
9,3

18,4
10 942

1,3

3,8
13,3
20,8

5 613



10

10 (27)
Västblekinge Miljö AB

Org nr 556198-1480

Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2016 2015

Nettoomsättning 2 103 708 103 462
Övriga rörelseintäkter 3 11 931 13 157

115 639 116 619
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -89 185 -88 961
Personalkostnader 5 -18 523 -18 235
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -7 051 -6 472
Rörelseresultat 6 880 2 951

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 11 4
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 10 9
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -1 234 -1 222
Resultat efter finansiella poster -333 1 742

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 10 820 -1 200
Resultat före skatt 487 542

Skatt på årets resultat 11 -114 -137
Årets resultat 373 405
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 31 430 22 372
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 67 457 26 040
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 14 9 704 57 317

108 591 105 729
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 66 65
Uppskjuten skattefordran 16 279 252

345 317
Summa anläggningstillgångar 108 936 106 046

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 17
Kundfordringar 1 985 2 996
Aktuell skattefordran 291 276
Övriga fordringar 17 731 17 103
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 1 374 1 055

21 381 21 430

Kassa och bank
Kassa och bank 18 073 13 356

18 073 13 356
Summa omsättningstillgångar 39 454 34 786

SUMMA TILLGÅNGAR 148 390 140 832
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Balansräkning 
Belopp i Tkr Not 2016-12-31 2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 20
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 000 3 000
Reservfond 600 600

3 600 3 600
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 9 402 9 357
Årets resultat 373 405

9 775 9 762
13 375 13 362

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 21 16 915 17 735

16 915 17 735
Avsättningar
Avsättning för återställning av deponi 22 11 328 11 565

11 328 11 565
Långfristiga skulder 23
Övriga skulder till kreditinstitut 78 025 68 185

78 025 68 185
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 160 160
Checkräkningskredit 24 – –
Leverantörsskulder 13 802 14 903
Övriga skulder 10 518 12 458
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 4 267 2 464

28 747 29 985
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 148 390 140 832
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Rapport över förändringar i eget kapital

2015-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital Uppskriv-

ningsfond
Reservfond Över-

kursfond
Bal.res. inkl 

årets resultat
Fond för 
verkligt 

värde

Summa eget 
kapital

Ingående balans 3 000 – 600 9 717 – 13 317
Årets resultat 405 – 405

Transaktioner med ägare
Utdelning -360 -360
Summa – – – – -360 – -360

Vid årets utgång 3 000 – 600 – 9 762 – 13 362

2016-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital
Aktiekapital Uppskriv-

ningsfond
Reservfond Över-

kursfond
Bal.res. inkl 

årets resultat
Fond för 
verkligt 

värde

Summa eget 
kapital

Ingående balans 3 000 – 600 – 9 762 – 13 362
Årets resultat 373 – 373

Transaktioner med ägare
Utdelning – – – – -360 – -360
Summa – – – – -360 – -360

Vid årets utgång 3 000 – 600 – 9 775 – 13 375
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Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr 2016 2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 29 -333 1 742
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 31 6 814 5 767

6 481 7 509
Betald inkomstskatt -156 -175
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 6 325 7 334
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 65 -212
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -1 239 -2 291
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 151 4 831

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -9 913 -13 262
Avyttring av materiella anläggningstillgångar – 355
Förvärv av finansiella tillgångar -1 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 914 -12 907

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 9 840 –
Amortering av lån – -110
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -360 -360
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 9 480 -470

Årets kassaflöde 4 717 -8 546
Likvida medel vid årets början 13 356 21 902
Likvida medel vid årets slut 30 18 073 13 356
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Noter
Belopp i Tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

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

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde.
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Byggnader 25-50 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-15 år

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms
som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar. 

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats. 

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden. 

Nyttjandeperiod
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Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
  
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-
metoden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är
betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 
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Avgiftsbestämda planer 
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att
avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen. 

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal
eller informell förpliktelse att antingen 
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller 
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. 
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för
uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen. 

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas
inte uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas
som en egen post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla
temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är
beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. 

Avsättningar 
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag. 

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
  bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
  inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
  avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
  reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen. 

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter. 
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Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas
inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället. 

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
  
Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.   

Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.   

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.   

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.   

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. 

Värdering av finansiella skulder 
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivränte-
metoden.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett 
försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är
betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger. 
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Avgiftsbestämda planer 
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Ränta, royalty och utdelning
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.

Offentliga bidrag
Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget
reducerar tillgångens redovisade värde.

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2016 2015

Nettoomsättning per rörelsegren
Emottaget avfall 103 708 103 462

103 708 103 462
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 103 708 103 462

103 708 103 462

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2016 2015

Sidointäkter,gas, glas, papper, kompost mm 11 875 12 665
Försäkringsersättning 56 492
Övrigt – –

11 931 13 157

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2016 2015

KPMG, Bengt Månsson
Revisionsuppdrag 62 53
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget – –
Skatterådgivning 5 5
Andra uppdrag 48 35

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 5 2

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i
enlighet med överenskommelse eller avtal. 

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 5 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda varav varav
2016 män 2015 män

Sverige 34 71% 36 75%
Totalt 34 71% 36 75%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2016-12-31 2015-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 11% 11%

Övriga ledande befattningshavare 29% 0%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2016 2015

Löner och ersättningar 13 039 12 656
Sociala kostnader 5 112 4 239

(varav pensionskostnad) 1) (1 096) (1 140)

1) Av företagets pensionskostnader avser 288 kkr (f.å. 329 kkr) företagets VD och styrelse.
Företagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till - (f.å. -).

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda

2016 2015
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Löner och andra ersättningar 1 389 11 650 1 208 11 448
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Ledande befattningshavares ersättningar

2016
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad
Styrelseledamöter 403 – – 4
Verkställande direktör 986 – – 284
Summa 1 389 – – 288

2015
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad
Styrelseledamöter 315 – – 1
Verkställande direktör 893 – – 328
Summa 1 208 – – 329

Avgångsvederlag
Verkställande direktören skall från bolaget erhålla ett avgångsvederlag uppgående till tolv (12)
månadslöner vid uppsägning från bolagets sida såvida uppsägningen ej beror på avtalsbrott eller
försummelse.
Löner och ersättningar samt sociala avgifter och pensionskostnader för styrelsen har omarbetats för år 2015 för att erhålla jämförbarhet
med år 2016.
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Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2016-12-31 2015-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 36 80
Mellan ett och fem år 60 140
Senare än fem år – –

96 220

2016 2015
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 181 311

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2016 2015

Utdelning 11 4
Övrigt – –

11 4

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2016 2015

Ränteintäkter, övriga 10 9
Övrigt – –

10 9

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2016 2015

Räntekostnader, övriga -1 234 -1 222
Övrigt – –

-1 234 -1 222

Not 10 Bokslutsdispositioner, övriga
2016 2015

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning 
-  Maskiner och andra tekniska anläggningar 820 -1 200

820 -1 200
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Not 11 Skatt på årets resultat
2016 2015

Aktuell skattekostnad -141 -159
Uppskjuten skatt 27 22

-114 -137
Avstämning av effektiv skatt

2016 2015
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 487 542

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% -107 22,0% -119

Ej avdragsgilla kostnader 2,3% -11 0,0% -21

Ej skattepliktiga intäkter -0,8% 4 -0,6% 3

Redovisad effektiv skatt 23,4% -114 21,4% -137

Not 12 Byggnader och mark
2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 51 236 49 319
Nyanskaffningar 1 964 1 050
Omklassificeringar 8 492 867
Vid årets slut 61 692 51 236

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -28 864 -27 541
Årets avskrivning -1 398 -1 323
Vid årets slut -30 262 -28 864
Redovisat värde vid årets slut 31 430 22 372

Varav mark 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 4 247 4 247
Redovisat värde vid årets slut 4 247 4 247

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 97 252 94 790
Nyanskaffningar 9 114 4 018
Avyttringar och utrangeringar – -1 963
Omklassificeringar 37 956 407
Vid årets slut 144 322 97 252

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -71 212 -67 823
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 1 761
Årets avskrivning -5 653 -5 150
Vid årets slut -76 865 -71 212
Redovisat värde vid årets slut 67 457 26 040

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentliga bidrag från Energimyndigheten på 19 000 kkr år 2013.  



21

21 (27)
Västblekinge Miljö AB

Org nr 556198-1480

Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2016-12-31 2015-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 36 80
Mellan ett och fem år 60 140
Senare än fem år – –

96 220

2016 2015
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 181 311

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2016 2015

Utdelning 11 4
Övrigt – –

11 4

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2016 2015

Ränteintäkter, övriga 10 9
Övrigt – –

10 9

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2016 2015

Räntekostnader, övriga -1 234 -1 222
Övrigt – –

-1 234 -1 222

Not 10 Bokslutsdispositioner, övriga
2016 2015

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning 
-  Maskiner och andra tekniska anläggningar 820 -1 200

820 -1 200

22 (27)
Västblekinge Miljö AB

Org nr 556198-1480

Not 11 Skatt på årets resultat
2016 2015

Aktuell skattekostnad -141 -159
Uppskjuten skatt 27 22

-114 -137
Avstämning av effektiv skatt

2016 2015
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 487 542

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% -107 22,0% -119

Ej avdragsgilla kostnader 2,3% -11 0,0% -21

Ej skattepliktiga intäkter -0,8% 4 -0,6% 3

Redovisad effektiv skatt 23,4% -114 21,4% -137

Not 12 Byggnader och mark
2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 51 236 49 319
Nyanskaffningar 1 964 1 050
Omklassificeringar 8 492 867
Vid årets slut 61 692 51 236

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -28 864 -27 541
Årets avskrivning -1 398 -1 323
Vid årets slut -30 262 -28 864
Redovisat värde vid årets slut 31 430 22 372

Varav mark 2016-12-31 2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 4 247 4 247
Redovisat värde vid årets slut 4 247 4 247

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 97 252 94 790
Nyanskaffningar 9 114 4 018
Avyttringar och utrangeringar – -1 963
Omklassificeringar 37 956 407
Vid årets slut 144 322 97 252

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -71 212 -67 823
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar – 1 761
Årets avskrivning -5 653 -5 150
Vid årets slut -76 865 -71 212
Redovisat värde vid årets slut 67 457 26 040

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentliga bidrag från Energimyndigheten på 19 000 kkr år 2013.  



22

23 (27)
Västblekinge Miljö AB

Org nr 556198-1480

Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2016-12-31 2015-12-31

Vid årets början 57 317 50 396
Omklassificeringar -67 777 -1 274
Omklassificeringar av bidrag från Energimyndigheten 19 000 –
Investeringar 1 164 8 195
Redovisat värde vid årets slut 9 704 57 317

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentliga bidrag från Energimyndigheten på 19 000 kkr år 2013.

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 65 65
Tillkommande tillgångar 1 –
Redovisat värde vid årets slut 66 65

Not 16 Uppskjuten skatt

Redovisat Skattemässigt Temporär
värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader 14 550 15 819 1 269

14 550 15 819 1 269

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader 279 – 279
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 279 – 279

Redovisat Skattemässigt Temporär
värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader 9 138 10 285 1 147

9 138 10 285 1 147

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader 252 – 252
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 252 – 252

2015-12-31

2016-12-31

2016-12-31

2015-12-31
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Not 17 Kortfristiga fordringar
2016-12-31 2015-12-31

Fordringar som förfaller senare än ett år från balansdagen:
Renhållning, ägarkommuner 15 536 15 521

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2016-12-31 2015-12-31

Försäkringar 296 289
Avräkningar 345 231
Övriga poster 733 535

1 374 1 055

Not 19 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 9 774 481,07, disponeras enligt följande:

Utdelning 300 aktier * 1 200 kr aktie 360
Balanseras i ny räkning 9 415

Summa 9 775

Not 20 Antal aktier och kvotvärde
A aktier
antal aktier 300 300
kvotvärde 10 000 10 000

Not 21 Ackumulerade överavskrivningar
2016-12-31 2015-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar 16 915 17 735
16 915 17 735

Not 22 Övriga avsättningar
2016-12-31 2015-12-31

Avsättning för återställning av deponi 11 328 11 565
11 328 11 565

Avsättning för återställande av deponi 2016-12-31 2015-12-31
Redovisat värde vid årets början 11 565 12 117
Belopp som tagits i anspråk under året -237 -552
Redovisat värde vid årets slut 11 328 11 565

Avsättning för återställande av deponi.
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Not 23 Långfristiga skulder
2016-12-31 2015-12-31

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 78 025 68 185

78 025 68 185

Not 24 Checkräkningskredit
2016-12-31 2015-12-31

Beviljad kreditlimit 3 000 3 000
Outnyttjad del -3 000 -3 000
Utnyttjat kreditbelopp – –

Not 25 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2016-12-31 2015-12-31

Upplupna räntor 139 147
Upplupna personalkostnader 1 731 1 499
Övriga poster 2 397 818

4 267 2 464

Not 26 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

För egna skulder och avsättningar
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 6 000 6 000

6 000 6 000

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser, garantier 2 500 2 500

Not 27 Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan bolaget och ägarna sker kontinuerligt eftersom bolaget utför de tjänster
som ägarna är ålagda att utföra.

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser att notera.

Not 29 Betalda räntor och erhållen utdelning
2016 2015

Erhållen utdelning 11 4
Erhållen ränta 10 9
Erlagd ränta -1 242 -1 240
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Not 30 Likvida medel
2016-12-31 2015-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 18 073 13 356

18 073 13 356

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 31 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2016 2015

Avskrivningar 7 051 6 472
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar – -153
Upplösning av avsättning till deponi -237 -552

6 814 5 767

Not 32 Nyckeltalsdefinitioner
Avkastning på totalt kapital beräknas som rörelseresultatet med tillägg av ränteintäkter dividerat med årets
genomsnittliga balansomslutning. Den genomsnittliga balansomslutningen har beräknats som balansom-
slutningen för året plus balansomslutningen för föregående år dividerat med 2.

Avkastning på eget kapital beräknas som resultatet efter finansiella intäkter reducerat med skatt dividerat 
med justerat eget kapital. Justerat eget kapital beräkans som eget kapital plus 78% av obeskattade reserver
för året plus eget kapital plus 78% av obeskattade reserver föregående år dividerat med 2.

Soliditet beräknas som eget kapital plus 78% (78%) av obeskattade reserver dividerat med balansom-
slutningen.

Rörelsekapital beräknas som omsättningstillgångar reducerat med korta skulder.

Kassalikviditet beräknas som omsättningstillgångar dividerat med korta skulder.
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