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VD har ordet
Så har vi tagit klivet in i ett 
nytt verksamhetsår med nya 
utmaningar. 

Vi minns miljö- och klimatåret 
2019 som ett händelserikt år. 
Inte minst på den globala are-
nan. Vi följde opinionsbildaren 
och aktivisten Greta Thun-
bergs kamp och engagemang 
kring klimatfrågorna och vi tog 
del av forskarnas varningar om ekosystem som är på 
väg att kollapsa. 

Hopplöshet och förtvivlan? Snarare förstärkt engage-
mang och en fast övertygelse om att det är genom sam-
arbete, kunskapsdelning och samlad kompetens som vi 
når målen om ett hållbart samhälle.

Det som händer globalt påverkar oss regionalt och 
lokalt. Beslutsfattare lagstiftar om riktlinjer för att vi mil-
jöaktörer ska ha instrumenten och verktygen att föra mil-
jöarbetet framåt, vidareutveckla, hitta möjliga innovativa 
tekniklösningar och genomföra miljöfrämjande insatser. 

VMAB har sedan bolaget bildades 1978 gått från att vara 
avfallshanterare till ett modernt miljöföretag som ligger 
i framkant vad gäller miljöinsatser. Avfallsbranschen är 
dynamisk och i ständig förändring. Miljöarbete handlar 
därför om att kunna möta förändringar och utmaningar 
med flexibilitet. VMAB följer lyhört utvecklingen och är 
starkt rustad att möta nya utmaningar. 

Möjligheten att vara delaktig och kunna påverka miljö-
arbetet är något som är en viktig del i VMAB:s strategi 
för den hållbara utvecklingen. VMAB stannar inte vid att 
vara en förvaltande aktör i det hållbara arbetet utan är en 
aktiv och pådrivande part som engagerat visar vägen. 

Under 2019 har VMAB genomfört flera viktiga miljöinves-
teringar och har inlett samarbetsprojekt med kommuner 
även utanför VMAB:s verksamhetsområde. Vi kommer 
att höja ribban ytterligare i vårt fortsatta miljöarbete och 
växla upp våra ambitioner när det handlar om möjlighe-
ter till samverkan. 

Låt oss inspireras av Greta Thunbergs engagemang och 
agera hållbart även i den egna vardagen – i konsum-
tionsvalen, källsorteringen och återanvändningen. Det är 
i det lilla och vardagsnära vi tillsammans kan genomföra 
stordåd för miljön och vårt klimat. Det är tillsammans 
som vi kan bära det hållbara arbetet framåt.

Mörrum, mars 2020

Susanna Strandberg

Noter med redovisningsprinciper och
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VMAB banade väg
VMAB, Västblekinge Miljö AB, var bland de för-
sta kommunala miljöbolagen i Sverige att införa 
källsorteringssystem med full sortering, detta som 
ett abonnemangsalternativ för såväl hushåll som 
företag och verksamheter. Källsorteringssystemet 
började införas i VMAB:s ägarkommuner under 
2010 och utbyggnaden pågick under några år. I dag 
är fyrfackssystemet den abonnemangsform som 
majoriteten av bolagets kunder och hushållsabon-
nenter väljer, drygt 80%. 

Från avfallsanläggning till modernt 
miljöföretag
VMAB, med huvudkontor i Mörrum, ägs av de tre 
kommunerna Karlshamn, Sölvesborg och Olof-
ström. Verksamheten är styrelseledd med förtroen-
devalda representanter från respektive ägarkom-
mun. Styrelsen sammanträder sex gånger om året 
och årsstämma äger rum under senvåren.

Det var under 1970-talet som kommunerna i västra 
Blekinge inledde diskussionerna om att starta en 
gemensam avfallsanläggning i Perstorp strax utan-
för Mörrum. 1978 bildades VMAB som bolag och i 
början av 1980-talet var anläggningen färdigbyggd 
med en fraktion för brännbart avfall och en fraktion 
för kompostering. I början av 2000-talet tog VMAB 
över ansvaret för fastighetsrenhållningen (insamling 
och behandling av hushållsavfall) från de enskilda 
kommunerna i västra Blekinge med drygt 60 000 
invånare. Det var början på VMAB:s utveckling från 
avfallsanläggning till det moderna miljöföretag bola-
get är idag. 

Omfattande anläggning
Med åren har VMAB:s anläggning i Mörrum vuxit 
och utvecklats inom en rad olika områden. I dags-
läget omfattar anläggningen; sortering av verksam-
hetsavfall, rötning av matavfall för biogasproduktion, 
kompostering av trädgårdsavfall, behandling av 
oljeförorenade massor, lokal lakvattenbehandling 
och deponigasutvinning. På anläggningen förädlas 
avfallet till resurser inom energiområdet eller för 
materialåtervinning.

Till anläggningen hör även återvinningscentral för 
privatpersoner och solcellsanläggning.

Återvinningscentraler och Återbruk
I samtliga ägarkommuner driver VMAB återvin-
ningscentraler med egen personal. På återvinnings-

centralerna lämnar hushållen kostnadsfritt avfall 
från det egna hushållet. Företag och verksamheter 
hänvisas att mot en avgift lämna avfall på VMAB:s 
anläggning i Mörrum. Sedan hösten 2017 driver 
VMAB, i samarbete med arbetsmarknadsenheten 
i Olofströms kommun, insamling av återbrukbara 
produkter på återvinningscentralen i Olofström. Den 
nya servicefunktionen har startat i linje med de nya 
avfallsdirektiven som anger att avfall i första hand 
ska förberedas för återanvändning och återbruk, 
inte enbart återvinning. 

VMAB stöder teknikutvecklingen
VMAB är en drivande samarbetspart i forskning och 
teknikutveckling inom avfallssektorn. Till bolagets 
biogasproduktion är nationellt betydande forsk-
ningsprojekt knutna. Bland nätverken finns bland 
andra Biogas Research Center, BRC, ett nationellt 
forskningscenter vars roll är att samla in kunskap 
och annan viktig data om biogas. Uppgifterna sam-
las in för vidare forskning. VMAB bidrar med kun-
skap i forskningsområden som rör processteknik 
och hur biogasanläggningarna kan förbättras för att 
bli mer resurseffektiva. 

Satsningar under 2019
– Avfall som resurs
Under året har en rad investeringar genomförts 
inom ramen för det pågående utvecklingsarbetet. 
Service, tillgänglighet, kvalitet och säkerhet har varit 
starka fokusområden i utvecklingen. För att utreda 
potentialen av insamlingen har försök med fettin-
samling genomförts i Karlshamns kommun under 
året. I gällande avfallsplan, Från avfall till resurs, 
står angivet att matfett som kommunerna samlar in 
från hushållen ska öka. VMAB och kommunernas 
VA-enheter samverkar därför i att utreda hur matfett 
lättast ska kunna samlas in från hushållen så att en-
ergin från matfettet kan tillvaratas. VMAB har inves-
terat i en separat mottagning för fettavskiljarslam, 
biogasanläggningen rötar och tillverkar fordonsgas 
av slammet. 

– Driftsättning av reservkraftverk
Driftsättning av reservkraftverk har genomförts 
under det gångna året. Investeringen innebär att 
VMAB är självförsörjande energimässigt under tre 
dygn vid en extraordinär händelse. Förutom biogas-
processen försörjer reservkraftverket pumpar och 
styrsystem till dammar som finns på anläggning-
en. Bolaget har även investerat i kvalitetssäkrande 
åtgärder i hygieniseringsanläggningen samt deponi- 
och lakvattenhanteringen.

VMAB investerar för hållbar utveckling
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Flerårsjämförelse*
2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 112 842 99 024 93 318 88 971 84 226
Resultat efter finansiella poster -5 505 6 629 -1 918 -333 1 742
Soliditet (%) 4,6 7,1 -14,3 -9,0 -9,1
Kassalikviditet (%) 218,0 309,4 137,1 137,2 116,0

Årets verksamhet i siffror

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Uppdrag och ägarförhållanden
VMAB är ett kommunalt miljöbolag med uppdrag att samla in, samordna, hantera och behandla 
avfall från kommunerna i västra Blekinge: Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Genom ett sam-
arbetsavtal anförtror kommunerna åt VMAB det som ankommer på kommunerna enligt kap 15 i 
miljöbalken (1998:808). I uppdraget ingår även handel och transport med avfall och återvinnings-
produkter.

VMAB ägs av Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner enligt följande: 
Karlshamn: 50 procent, 
Sölvesborg: 25 procent och 
Olofström: 25 procent. 

Verksamheten drivs från VMAB:s anläggning i Mörrum. Verksamhet finns även vid återvinnings-
centraler (ÅVC) i Karlshamn, Olofström och Sölvesborg.

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Bolaget leds av en styrelse med nio ordinarie ledamöter (och lika många suppleanter), varav tre 
ledamöter från respektive ägarkommun.

Under 2019 har VMAB tagit emot totalt 64 871 ton avfall. Det är en ökning med 524 ton sedan 
föregående år. 

Biogasanläggningens åtgärdsplan, som ska resultera i en kapacitetsökning från 13 500 till 20 000 
ton per år, har slutförts under året. Avsättningen av rötrest är också säkrad i och med Jordbruks-
verkets godkännande av biogasanläggningen. 

Ägarkommunernas hushålls- och grovavfall uppgick till 26 290 ton, vilket är minskning med 5 586 
ton från föregående år. Hushållsavfallet bestod av 9 006 ton restavfall som skickats som brännbart 
material för energiåtervinning. Matavfall uppgick till 4 115 ton. Detta har tillsammans med ytterligare 
8 997 ton matavfall från externa kommuner vägts in för att behandlas biologiskt genom rötning och 
kompostering.

Övrigt avfall (industri, bygg med mera) togs emot med 20 143 ton varav 3 208 ton skickats som 
brännbart material för energiåtervinning. 5 667 ton har flisats för energiförbränning. Mängden 
deponerat material uppgick till 1 479 ton.

Schaktmassor har tagits emot med 8 655 ton där den största mängden har använts till att bygga ny 
plan vid Mörrums ÅVC.

Sluttäckning av Södra deponin och FA deponin (tidigare Sydostkemi) påbörjades i oktober 2019. 
Inför detta har 31 172 ton konstruktionsmassor mottagits och använts i sluttäckningarna. 

Sida 1 av 14

– Risk- och säkerhetsplan
Då VMAB är såväl en avfallsinsamlande aktör som 
bränsleleverantör, är analyser kring risk- och säker-
hetsarbetet ett ständigt pågående arbete. En gedi-
gen process med framtagande av en handlingsplan 
med aktiviteter och åtgärder pågår för att säkra den 
fortsatta verksamheten vid ett krisläge. 

– Återbruk på Sölve återvinningscentral
Under det gångna året har VMAB träffat överens-
kommelse med Jobbklotet, ett socialt företag, om 
etablering av insamling av återbrukbara produkter 
på Sölve återvinningscentral i Sölvesborg. Service-
funktionen startade i slutet av 2019.  

– Varumärke, värdegrund, kundfokus
Med uppföljande insatser och tydliga mål har arbe-
tet fortgått i strävan att stärka varumärke, kundfo-
kus och bolagets värdegrunder. I utvecklingsarbetet 
ingår även organisations- och temadagar för bola-
gets medarbetare samt utbildningsdagar för styrel-
semedlemmar i syfte att stärka de förtroendevaldas 
roll och kunskap i avfallsfrågor. 

Långsiktig avfallshantering
Kommunernas avfallsstrategi är långsiktig och strä-
var efter att nå högre upp i avfallshierarkin. VMAB:s 
ägarkommuner har lyft fram fyra övergripande mål 
som tillsammans visar riktningen för det fortsatta 
arbetet kring avfallshantering; Öka kunskapsnivån 
och skapa engagemang om avfallsfrågor, Förebyg-
ga avfallets uppkomst genom bättre användande 
av resurser och förflyttning av material högre upp 
i avfallshierarkin, Bättre sorterat avfall och återvin-
ningsmaterial, Minskad nedskräpning.

Miljö- och klimatfrämjande regionala 
insatser
Det regionala arbetet sker utifrån många olika 
aspekter som är relevanta för miljömålen. Det regio-
nala åtgärdsprogrammet belyser insatser inom sex 
olika fokusområden som anses vara särskilt viktiga 
för Blekinge. Bebyggelse, vatten, biologisk mång-
fald, hållbara transporter, giftfri miljö och smart en-
ergi ryms inom dessa fokusområden. VMAB spelar 
en betydande roll inom flera av de fokusområden 
som det regionala åtgärdsprogrammet lyfter fram. 

Regional biogasstrategi
Ett av målen i den regionala biogasstrategin är att 
det ska finnas en biogasmack i varje blekingekom-
mun. I handlingsplanen för bioenergi i Blekinge 
sammanfattas de regionala mål som har koppling 
till bioenergi och förnybar energianvändning. Hand-
lingsplanen syftar till att bidra till ett hållbart uttag 

av biomassa, öka produktionen av biobränslen och 
öka användandet av bioenergi. 

Verktygslåda med miljömål
För att stärka klimat- och miljöarbetet krävs sam-
verkan mellan alla parter på alla nivåer. Näringsliv, 
offentliga organisationer och myndigheter måste 
tillsammans med hushållen hitta former och förut-
sättningar att skapa ett hållbart samhälle. I ett håll-
bart samhälle råder balans mellan det ekologiska, 
ekonomiska och sociala. Vi har lång väg att gå och 
mycket arbete återstår. Till vår hjälp har vi verk-
tygslådan med lokala-, regionala-, och nationella 
miljömål. Med miljömålen som vägvisande markörer 
kan vi inspireras till att hitta nya vägar, sätt och inn-
ovativa lösningar. Miljöarbetet är ingalunda en enda 
aktörs uppgift – det är den samlande kompetensen 
i en samverkan som avgör. Genom förstärkta infor-
mations- och kommunikationsinsatser kan vi öka 
kunskap och medvetenhet i miljö- och klimatfrågor 
– VMAB visar vägen.  

4



5

Västblekinge Miljö AB
556198-1480

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Biogasanläggningens åtgärdsplan, som ska resultera i en kapacitetsökning från 13 500 till 20 000 
ton per år, har slutförts under året. Avsättningen av rötrest är också säkrad i och med Jordbruks-
verkets godkännande av biogasanläggningen. 
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Övrigt avfall (industri, bygg med mera) togs emot med 20 143 ton varav 3 208 ton skickats som 
brännbart material för energiåtervinning. 5 667 ton har flisats för energiförbränning. Mängden 
deponerat material uppgick till 1 479 ton.
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E
Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Förändringar i eget kapital
Övrigt 

bundet Övrigt fritt Årets
Summa 

fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 3 000 600 -13 283 21 842 8 559
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: 21 842 -21 842 0
Årets förlust -4 580 -4 580

Belopp vid årets utgång 3 000 600 8 559 -4 580 3 979

Resultatdisposition (kronor)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står:
balanserad vinst 8 559 050
årets förlust -4 580 299

3 978 751
Styrelsen föreslår att   
i ny räkning överföres 3 978 751

3 978 751

Komposteringsanläggningens restlager utgör en ekonomisk risk beroende på vilken sorts avsätt-
ning som kan nyttjas. 

Inga klagomål avseende besvärande lukt har inkommit (föregående år inkom ett ärende).

Under 2019 har 1 370 613 Nm3 biogas/fordonsgas producerats som levererats till E ON Biofor 
(jämför 1 299 909 Nm3 föregående år).

Bolaget bedriver verksamhet enligt miljöbalken. Tillståndet gäller för mottagning och behandling av 
avfall, kompostering, sortering, mottagning av oljehaltigt avfall samt deponering av metallhaltigt 
farligt avfall. Den yttre miljön påverkas i första hand av utsläpp till vatten och luft. Utsläpp till vatten 
består av lakvatten som fram t o m 2018 släppts till Mörrums reningsverk. Reningsverket har 
stängts ned och Mark- och Miljööverdomstolen har, genom domslut 2018-03-27, givit VMAB rätt att 
istället släppa renat lakvatten till Mörrumsån. Under 2019 har inget lakvatten släppts till Mörrumsån. 
Däremot har 18 960 m3 kunnat användas till bevattning av energiskog (inget sådant nyttjande 
föregående år). 

Det finns en risk för lägre ersättning för levererad biogas, då den baseras på dieselprisindex. Det 
kan också finnas en framtida risk i konkurrens om matavfallssubstrat. Antalet biogasanläggningar 
har ökat samtidigt som också efterfrågan på matavfall generellt har ökat.

Biogasanläggningen förväntas behandla större mängder substrat av olika slag och därmed 
successivt närma sig anläggningens designkapacitet. 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

RESULTATRÄKNING 2019-01-01 2018-01-01
0 2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m. 0
Nettoomsättning 112 842 99 023
Övriga rörelseintäkter 10 127 8 091

122 969 107 114

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2, 3 -86 771 -62 152
Personalkostnader 4, 5 -26 047 -26 167
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -14 854 -11 217
Övriga rörelsekostnader 0 -59

-127 672 -99 595

Rörelseresultat -4 703 7 519

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 39 5
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 25 5
Räntekostnader och liknande resultatposter -866 -900

-802 -890

Resultat efter finansiella poster -5 505 6 629

Bokslutsdispositioner
Förändring av avskrivningar utöver plan 0 10 065

Resultat före skatt -5 505 16 694

Skatt på årets resultat 6 925 5 148

Årets resultat -4 580 21 842
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

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

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 26 964 28 066
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 35 784 42 427
Inventarier, verktyg och installationer 9 14 094 18 243
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 10 24 241 11 298

101 083 100 034

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 124 85
Uppskjuten skattefordran 12 6 113 5 188
Andra långfristiga fordringar 13 521 306

6 758 5 579

Summa anläggningstillgångar 107 841 105 613

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 872 3 750
Aktuell skattefordran 0 148
Övriga fordringar 7 980 18 331
Upparbetad ej fakturerad intäkt 24 431 24 007
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 4 074 2 026

40 357 48 262

Kassa och bank
Kassa och bank 15 512 18 128

Summa omsättningstillgångar 55 869 66 390

SUMMA TILLGÅNGAR 163 710 172 003
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

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

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 15 3 000 3 000
Reservfond 600 600

3 600 3 600

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 8 559 -13 283
Årets resultat -4 580 21 842

3 979 8 559

Summa eget kapital 7 579 12 159

Avsättningar 16
Avsättning för deponier 29 653 38 811
Övriga avsättningar 3 558 4 021
Summa avsättningar 33 211 42 832

Långfristiga skulder 17
Skulder till kreditinstitut 87 294 85 555
Övriga skulder 10 000 10 000
Summa långfristiga skulder 97 294 95 555

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 60 60
Leverantörsskulder 14 536 10 107
Övriga skulder 4 434 5 199
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 6 596 6 091
Summa kortfristiga skulder 25 626 21 457

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 163 710 172 003
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

KASSAFLÖDESANALYS 2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -4 703 7 519
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 4 998 7 374
Erhållen ränta m.m. 25 5
Erlagd ränta -866 -900
Betald inkomstskatt 0 -202

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -546 13 796

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar -122 -437
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 8 028 -13 313
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 4 429 -5 270
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -261 -2 349

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 528 -7 573

Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark 7 -757 -228
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar 8 -215 -1 320
Försäljning av maskiner o andra tekniska anläggningar 335 400
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 9 -2 049 -3 421
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 0 0
Förvärv av leasingavtal m.m. -215 -306
Förvärv av pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 10 -12 943 -10 177
Förvärv av långfristiga värdepapper 11 -28 0
Utdelning från långfristiga värdepapper 39 5

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 833 -15 047

Finansieringsverksamheten
Erhållna aktieägartillskott 0 9 050
Upptagna långfristiga lån 1 739 17 400
Amortering långfristiga lån -60 -60
Utbetald utdelning 0 -360

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 679 26 030

Förändring av likvida medel -2 626 3 410
Likvida medel vid årets början 18 128 14 718

Likvida medel vid årets slut 15 512 18 128
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

NOTER

Not 1   Redovisningsprinciper

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Intäktsredovisning

Pågående tjänster

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisninglagen och BRNAR 2012:1 Årsredovis-
ningslagen och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk 
valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och 
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

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

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redo-
visas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget 
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt 
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den 
totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad 
omgående i resultaträkningen.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under 
samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskill-
naden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de 
fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej 
fakturerad intäkt.

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställan-
degrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att 
jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga upp-
dragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på 
balansdagen.
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

NOTER

Ränta, royalty och utdelning

Materiella anläggningstillgångar

Antal år
Byggnader och markanläggningar 5-50
Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-20
Inventarier, verktyg och maskiner 5-10

Komponentindelning

Leasing

Inkomstskatt

Ränta redovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den 
aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas när aktieägarens rätt att få 
utdelning bedöms som säker.

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget 
kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

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

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och 
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång 
byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens 
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Ett finansiellt leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som är 
förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett 
operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och 
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas 
till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

NOTER

Avsättningar

Uppskattningar och bedömningar

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 2019 2018

Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till 606 478

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 711 393
Mellan 2 till 5 år 1 848 1 149

2 559 1 542

Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen 
kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara 
osäker. 

Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan 
har utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som 
berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida verksam-
heten. 

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktel-
sen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen ursprungligen 
var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är väsentligt.

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedöm-
ningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra 
faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att 
bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra 
källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar 
och antaganden ses över regelbundet.

Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt 
källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till avsättning för framtida kostnader. Framtida 
kostnader avseende sluttäckning och underhåll av deponier sträcker sig lång tid framåt i tiden och kan 
bland annat påverkas av tillkommande lagkrav eller liknande som inte är känt vid bokslutsdatum. 
Bedömningar och antaganden ses över kontinuerligt.

Leasingavtal
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

NOTER

Not 3 2019 2018

KPMG
Revisionsuppdrag 0 111
Övriga tjänster 0 70

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag 131 171
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 107 0
Skatterådgivning 13 0
Övriga tjänster 79 63

330 415

Not 4 2019 2018

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

Medelantal anställda har varit 46 46
varav kvinnor 16 15
varav män 30 31

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

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 1 421 1 366
Pensionskostnader 161 141

1 582 1 507
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 16 761 16 056
Pensionskostnader 945 1 036

17 706 17 092

Sociala kostnader 5 935 5 926

Summa styrelse och övriga 25 223 24 525

Personal

Ersättning till revisorer

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med 
revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som 
inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

NOTER

2019 2018
Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter 9 9
varav kvinnor 1 1
varav män 8 8
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 7 7
varav kvinnor 4 2
varav män 3 5

Not 5 2019 2018

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid

Sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,13% 6,19%
Andel av sjukfrånvaro som avser
långtidssjukfrånvaro 12,87% 61,25%

Sjukfrånvaro för kvinnor 2,82% 7,43%
Sjukfrånvaro för män 3,31% 5,56%

Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 2,56% 7,05%
Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 3,86% 6,39%
Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 2,82% 5,46%

Not 6 2019 2018

Uppskjuten skatt 925 5 148

Avstämning av effektiv skatt
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt -5 505 16 694

Skatt enligt gällande skattesats 20,60% 1 134 22,00% -3 673
Ej avdragsgilla kostnader 6 -23
Ej skattepliktiga intäkter 0 1
Skattemässiga justeringar av byggnader och mark -9 -4
Skatt hänförlig till tidigare år 0 9
Effekt av förändrad bolagsskatt -207 -145
Effekt av rättelse av fel 0 8 982
Redovisad effektiv skatt 16,8% 925 -30,84% 5 148

Skatt på årets resultat

Sjukfrånvaro

Styrelse består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.
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Västblekinge Miljö AB
556198-1480

NOTER

Not 7 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 61 977 61 817
Inköp 757 228
Försäljningar/utrangeringar 0 -68
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 62 734 61 977
Ingående avskrivningar -33 911 -32 111
Försäljningar/utrangeringar 0 38
Årets avskrivningar -1 859 -1 838
Utgående ackumulerade avskrivningar -35 770 -33 911
Utgående redovisat värde 26 964 28 066

Redovisat värde byggnader 11 671 12 544
Redovisat värde markanläggningar 11 046 11 275
Redovisat värde mark 4 247 4 247

26 964 28 066

Not 8 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 80 029 78 710
Inköp 215 1 320
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 80 244 80 030
Ingående avskrivningar -37 602 -34 269
Årets avskrivningar -2 601 -3 334
Utgående ackumulerade avskrivningar -44 461 -37 603
Årets nedskrivningar -4 258 0
Utgående redovisat värde 35 784 42 427

Not 9 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 72 819 72 239
Inköp 2 049 3 421
Försäljningar/utrangeringar -141 -2 841
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 727 72 819
Ingående avskrivningar -54 576 -51 288
Försäljningar/utrangeringar 79 2 757
Årets avskrivningar -6 136 -6 045
Utgående ackumulerade avskrivningar -60 633 -54 576
Utgående redovisat värde 14 094 18 243

Not 10
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 11 298 1 122
Inköp 16 526 11 709
Omklassificeringar -3 583 -1 532
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 241 11 298
Utgående redovisat värde 24 241 11 298

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Byggnader och mark

Sida 12 av 14

Årsredovisning 2019 Årsredovisning 2019



17

Västblekinge Miljö AB
556198-1480

NOTER

Not 11 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 85 85
Inköp 28 0
Omklassificeringar 11 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 124 85
Utgående redovisat värde 124 85

Not 12 2019-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 180 37 0
Underskottsavdrag 29 495 6 076 0

6 113 0

2018-12-31

Temporär Uppskjuten Uppskjuten
skillnad skattefordran skatteskuld

Byggnader och mark 226 48 0
Underskottsavdrag 24 017 5 140 0

5 188 0

Not 13 2019-12-31 2018-12-31

Förutbet leasing, långfr del 521 306
521 306

Not 14 2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda leasingavgifter 190 100
Förutbetalda försäkringar 20 7
Fordran på leverantör 440 440
Övriga förutbetalda kostnader och uppl intäkter 3 424 1 480

4 074 2 027

Not 15
Antal aktier Kvotvärde per aktie

Antal/värde vid årets ingång 300 10 000,00
Antal/värde vid årets utgång 300 10 000,00

Upplysningar om aktiekapital

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Andra långfristiga fordringar

Innehav avser insatskapital i Södra Skogsägarna ekonomisk förening.

Uppskjuten skatt

Andra långfristiga värdepappersinnehav
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NOTER

Not 7 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 61 977 61 817
Inköp 757 228
Försäljningar/utrangeringar 0 -68
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 62 734 61 977
Ingående avskrivningar -33 911 -32 111
Försäljningar/utrangeringar 0 38
Årets avskrivningar -1 859 -1 838
Utgående ackumulerade avskrivningar -35 770 -33 911
Utgående redovisat värde 26 964 28 066

Redovisat värde byggnader 11 671 12 544
Redovisat värde markanläggningar 11 046 11 275
Redovisat värde mark 4 247 4 247

26 964 28 066

Not 8 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 80 029 78 710
Inköp 215 1 320
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 80 244 80 030
Ingående avskrivningar -37 602 -34 269
Årets avskrivningar -2 601 -3 334
Utgående ackumulerade avskrivningar -44 461 -37 603
Årets nedskrivningar -4 258 0
Utgående redovisat värde 35 784 42 427

Not 9 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 72 819 72 239
Inköp 2 049 3 421
Försäljningar/utrangeringar -141 -2 841
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 74 727 72 819
Ingående avskrivningar -54 576 -51 288
Försäljningar/utrangeringar 79 2 757
Årets avskrivningar -6 136 -6 045
Utgående ackumulerade avskrivningar -60 633 -54 576
Utgående redovisat värde 14 094 18 243

Not 10
2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 11 298 1 122
Inköp 16 526 11 709
Omklassificeringar -3 583 -1 532
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 24 241 11 298
Utgående redovisat värde 24 241 11 298

Inventarier, verktyg och installationer

Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Byggnader och mark
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Västblekinge Miljö AB
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NOTER

Not 16 2019-12-31 2018-12-31

Avsättningar
Redovisat värde vid årets början 38 811 45 525
Årets avsättningar 13 882 3 164
Belopp som tagits i anspråk under året -23 040 -9 878
Redovisat värde vid årets slut 29 653 38 811

Övriga avsättningar
Redovisat värde vid årets början 4 021 864
Årets avsättningar 401 3 157
Belopp som tagits i anspråk under året -864 0
Redovisat värde vid årets slut 3 558 4 021

Not 17 2019-12-31 2018-12-31

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen 97 294 95 555

Not 18 2019-12-31 2018-12-31

Upplupen lön 2 018 2 547
Upplupna utgiftsräntor 78 82
Lager insamlat avfall 955 1 142
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 545 2 320

6 596 6 091

Not 19 2019-12-31 2018-12-31

Avskrivningar 10 596 11 217
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -235 -345
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 0 59
Avsättningar -9 621 -3 557
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 4 258 0

4 998 7 374

Not 20 2019-12-31 2018-12-31

Fastighetsinteckningar för skulder till kreditinstitut 6 000 6 000

Not 21
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl varulager i procent av kortfristiga skulder.

Ställda säkerheter

Definition av nyckeltal

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga avsättningar består av framtida behandlingskostnader för restlager. 

Långfristiga skulder

Avsättningar

Avser avsättning för framtida kostnader för sluttäckning av deponier.
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