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VD har ordet
När VMAB bildades som bolag 
för drygt 40 år sedan var det 
för att kunna möta de nya 
miljökraven i den dåvarande 
lagstiftningen. Mycket har hänt 
sedan dess men en sak som 
inte har förändrats under alla 
dessa år är bolagets vilja och 
ambition att ständigt söka nya 
möjligheter i miljöarbetet – 
viktigt för miljön och en central 
del i VMAB:s strategi för den hållbara utvecklingen.

För oss är helheten i fokus, både ur miljö- och 
kundperspektiv, därför slår vi inte av på takten utan 
fortsätter arbeta aktivt med att utveckla dialogen och 
kommunikationen med våra kunder, abonnenter och 
samarbetspartners. 

När vi blickar tillbaka på det gångna året kan vi konstatera 
att 2018 var ett dynamiskt och händelserikt år. Vi sjösatte 
flera av våra planerade miljösatsningar och kunde 
också iscensätta nya. Nu blickar vi framåt och ser till att 
vidareutveckla vår verksamhet och våra anläggningar för 
en kvalitetssäkrad avfallshantering. VMAB ska tillhöra de 
ledande återvinnings- och avfallsbehandlingsföretagen i 
regionen och föra utvecklingen av en långsiktigt hållbar 
avfallshantering framåt. Det är inte bara vår ambition utan 
även vårt mål. 

VMAB arbetar för samhällsnytta och miljö – och med 
kunden i fokus. I vårt kvalitetsarbete fortsätter vi 
outtröttligt att vässa och växla upp, stärka och förädla 
insatserna för ökad kundnöjdhet. Vi får högt betyg 
i mätningar och kundanalyser och vårt varumärke 
vilar på en stabilt trygg plattform. Det vet vi. Men ett 
utvecklingsarbete får aldrig stanna upp och ta paus. 

Det förtroende vi har byggt upp är vi rädda om och 
hanterar med största respekt. Relationen med våra 
kunder, abonnenter och samarbetspartners får inte tas för 
självklar utan värnas. Varaktiga relationer måste förfinas 
och förädlas, nya relationer ska bemötas med lyhördhet 
och flexibilitet. Därför kavlar vi upp ärmarna och rustar för 
ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar och bygger 
vidare på hållbara relationer och samarbeten för att föra 
miljöarbetet vidare i enlighet med intensioner och riktlinjer.

Jag och mina medarbetare ser fram emot att få göra det 
tillsammans med dig!

Mörrum februari 2019

Susanna Strandberg
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En drivande aktör i branschen 
Som miljöföretag bidrar VMAB aktivt till en bättre miljö 
genom att ta emot avfall från såväl hushåll som verk-
samheter och behandla det som en resurs. VMAB är en 
drivande aktör i branschen och är en självklar samar-
betspart även när det gäller forskning och teknikutveck-
ling inom avfallssektorn.

Det kommunala miljöbolaget
VMAB, Västblekinge Miljö AB, är ett kommunalt miljöbo-
lag med huvudkontor i Mörrum och ägs av Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Verksamheten 
leds av en styrelse som representeras av förtroendeval-
da från respektive ägarkommun. Styrelsen sammanträ-
der sex gånger om året och årsstämma äger rum under 
senvåren.

Anläggningen i Mörrum omfattar; Mottagning av hus-
hållsavfall, Sortering av verksamhetsavfall, Sluten 
kompostering av organiskt hushållsavfall, Rötning av 
matavfall för biogasutvinning, Återvinningscentral för 
privatpersoner, Kompostering av trädgårdsavfall, Be-
handling av oljeförorenade massor, Deponering av 
metallhydroxidslam, Lokal lakvattenbehandling, Deponi-
gasutvinning och Solcellsanläggning.

Bemannade återvinningscentraler
VMAB driver återvinningscentraler i samtliga tre ägar-
kommuner med egen personal. På återvinningscentra-
lerna lämnar hushållen kostnadsfritt avfall från det egna 
hushållet medan företag och verksamheter hänvisas 
att mot en avgift lämna avfall på VMAB:s anläggning i 
Mörrum. 

Resan till ett modernt miljöföretag
Under 1970-talet började avfall alltmer betraktas som 
en viktig resurs för återvinning och energiutvinning. För 
att möta förändringarna i hanteringen av hushållsavfall, 
planerade kommunerna i västra Blekinge att bygga en 
gemensam anläggning i Perstorp strax utanför centrala 
Mörrum. VMAB bildades som bolag 1978 och tre år se-
nare stod anläggningen klar med en fraktion för bränn-
bart avfall och en fraktion för kompostering. Det var star-
ten för den fortsatta resan till det miljöföretag som VMAB 
är idag. Från årsskiftet 2003/2004 fördes ansvaret för 
fastighetsrenhållningen över från de enskilda kommuner-
na i västra Blekinge till VMAB vilket innebar att VMAB då 
tog över insamlingen och behandlingen av hushållsavfall 
i ägarkommunerna med totalt cirka 63 000 invånare. 

Den biologiska behandlingen
I den regionala avfallsutvecklingen har biologisk be-
handling av källsorterat organiskt avfall från hushåll, 
verksamheter och industrier lyfts fram som en prioriterad 
lösning. Som kommunalt miljöbolag var VMAB bland de 
främsta att införa fyrfackssystem med full sortering som 
ett abonnemangsalternativ för såväl hushåll som verk-
samheter.

Forskning och innovation 
Till VMAB:s biogasanläggning transporteras matavfall 
för behandling och produktion av fossilfri fordonsgas 
för vidare distribution till gasmackar. Förutom matavfall 
från hushåll och verksamheter i de egna ägarkommu-
nerna, tar VMAB emot matavfall för rötning även från 
andra kommuner i närregionen. Till biogasproduktionen 
är nationellt betydande forskningsprojekt knutna, detta 
i samarbete med bland annat universitet, högskola och 
forskningscenter.

Förstärkt kundfokus
Under det gångna året har VMAB målmedvetet fort-
satt utvecklingsarbetet med att förstärka service och 
tillgänglighet. Resultatet från 2017 års genomförda 
kundanalys har legat till grund för vidare åtgärder och 
har utgjort en viktig plattform för kvalitetssäkran av 
verksamheten. Med uppföljande insatser och tydligt 
satta mål för verksamheten, arbetar VMAB för förstärkt 
kundfokus, varumärke och värderingar. 

En del av nya entreprenaden
Flera avgörande insatser har gjorts för att öka service-
graden och tillgängligheten. Bland annat har utökade 
öppettider införts på återvinningscentraler, vilket även 
är ambitionen på fler av VMAB:s återvinningscentraler. 
VMAB svarar själva för utförandet av en del av den nya 
entreprenaden vilket innebär att bolaget hämtar kärl med 
matavfall hos restauranger och storkök vid exempelvis 
skolor, förskolor och äldreboende i ägarkommunerna. 
Från och med årsskiftet förra året rullar därför en ny ser-
vicebil på vägarna i västra Blekinge med VMAB:s symbol 
för hållbar avfallshantering.

Nya servicefunktionen följs upp
Med koppling till de nya avfallsdirektiven startade 
VMAB, i samarbete med ägarkommunerna, insamling av 
återbrukbara produkter på en av VMAB:s återvinnings-
centraler. De nya direktiven innebär att avfall i första 
hand ska förberedas för återanvändning och återbruk, 
inte bara återvinning. Återvinningscentralen i Olofström 
var under hösten 2017 först ut med att starta den nya 
servicefunktionen, detta i samarbete med arbetsmark-
nadsenheten i Olofströms kommun. Under 2018 arbeta-
de VMAB med att utvärdera den nya servicefunktionen 
och undersöker möjligheten att starta återbruk på fler 
återvinningscentraler i samverkan med ägarkommuner-
nas arbetsmarknadsenheter.  

Bidrar med kunskap för forskningen
VMAB är en viktig part i nätverket Biogas Research 
Center, BRC, ett nationellt forskningscenter vars syfte är 
att utveckla biogasens roll som samhällsresurs. Bio-
gas Research Center är ett nationellt kunskapscenter 
som drivs av Linköpings universitet i samverkan med 
näringslivet, anläggningspartners och andra berörda 
aktörer inom biogasområdet. Centrets roll är att samla in 
kunskap, information och andra viktiga data om biogas, 
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hur produktionen på de olika anläggningarna i Sverige 
fungerar och hur tekniken ska kunna förbättras för att 
få fram bättre gas för bredare användningsområden. 
Uppgifterna samlas in till en omfattande kunskapsbank 
för vidare forskning och analyser. VMAB är en av de 
regionala partners som ingår i BRC. Bolaget bidrar med 
kunskap i forskningsområden som rör processteknik och 
kring hur biogasanläggningarna kan förbättras för att bli 
mer resurseffektiva. 

Forskning kring mesofil rötning
VMAB har under året varit delaktiga i ett forskningspro-
jekt som har till uppgift att utreda vilken drifttemperatur 
som är mest optimal vid torrötning av matavfall. Under 
2018 beviljades Svenska Miljöinstitutet statliga pengar 
för att kunna starta projektet och VMAB ingår som en 
samverkanspart. Bland annat undersöktes möjligheten 
att gå över till mesofil rötningsprocess vid biogasfram-
ställningen i Mörrum. Mesofil bedöms vara stabilare och 
mindre känslig för temperaturväxlingar och ämnen som 
kan störa rötningsprocessen än termofil rötning. 

Från avfall till resurs i nya avfallsplanen
Under 2018 fastställdes en ny avfallsplan i VMAB:s ägar-
kommuner, ”Från avfall till resurs”. Den nya avfallsplanen 
sätter starkt fokus på det förebyggande arbetet kring 
uppkomsten av avfall och beskriver hur ägarkommuner-
na i samverkan med VMAB ska arbeta med avfallshante-
ringen.  

Den viktiga samhällsresursen
I avfallsplanen lyfts avfallet fram som en viktig sam-
hällsresurs och hur vi bäst ska kunna nyttja resursen 
på ett hållbart sätt. Avfallsplanen grundar sig i EU:s 
avfallshierarki och belyser åtgärder för förbättrande 
förutsättningar kring ökad återvinning, återanvändning 
och medveten konsumtion. VMAB har en viktig funktion 
som kunskapsbärare och informationsspridare i detta 
arbete. Genom kommunikation och samverkan skapas 
engagemang och medvetenhet kring avfallsfrågor och 
på så sätt skapas även förutsättningar att nå målen i av-
fallsplanen; att förebygga uppkomsten av avfall, minska 
nedskräpningen och förbättra sorteringen av avfall och 
återvinningsmaterial.  

Åtgärder av vikt
Senast 2025 ska minst 80% av matavfallet från hushåll, 
restauranger och storkök i västra Blekinges kommu-
ner sorteras så att matavfallet kan tas omhand för att 
växtnäringen och energin ska kunna tas tillvara. Mäng-
den textil i restavfallet ska minska med 25% och matfett 
som kommunerna samlar in från hushållen ska öka. I ett 
samverkansprojekt mellan VMAB och ägarkommunernas 
VA-enheter, utreds hur matfett lättast ska kunna samlas 
in från hushållen för att tas tillvara. Insatserna för att 
minska matsvinnet inom kommunernas verksamheter 
ska förstärkas.  

Det osynliga avfallet
Konsumtion är starkt kopplat till miljöpåverkan. Det 
uppstår stora mängder avfall vid tillverkning av olika 

produkter, avfall som inte alltid syns. Det gör det svårt 
för konsumenter att förstå vilken miljöpåverkan produk-
ten har i sin helhet. Branschorganisationen Avfall Sverige 
initierade under 2018 en nationell kampanj för att göra 
det osynliga avfallet synligt genom information och kun-
skapsspridning. VMAB deltar i informationsspridningen 
för att öka medvetenheten kring hållbar konsumtion. 

Ökad samverkan i miljöarbetet
Inom flera områden handlar det om att hitta gemensam-
ma insatser och samverkansformer för att nå mål och 
viljeinriktningar i det fortsatta miljöarbetet. VMAB vill 
vara en pådrivande part i insatser som främjar klimat och 
miljö. Våra konsumtionsval är avgörande och här behövs 
förstärkta informations- och kommunikationsinsatser 
för att öka kunskapen och medvetenheten. Logistik och 
transport är ytterligare områden som måste stärkas och 
utvecklas. Branschnätverkande miljöaktörer ska vara ga-
ranter för en fungerande infrastruktur i avfallshanteringen 
–  däribland VMAB. 
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Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
Västblekinge Miljö AB ägs av kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. Aktiekapitalet 
fördelar sig enligt följande: Karlshamn 50 %, Olofström och Sölvesborg 25 % vardera.
 
Bolagets uppgift är att samordna avfallshanteringen i de tre kommunerna. Huvudverksamheten finns vid 
anläggningen i Mörrum samt vid återvinningscentralerna hos ägarkommunerna.
 
Företaget har sitt säte i Karlshamns kommun.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har beräkningsmodellen gällande sluttäckande av deponier reviderats. Det framkom att 
behovet av framtida medel översteg posten i balansräkningen, vilket föranledde att styrelsen upprättade 
en KBR. En extra bolagsstämma har hållits och ägarna har återställt kapitalet under innevarande år.
 
Under våren 2018, efter många års processande i olika instanser, meddelade Mark- och 
miljööverdomstolen sitt domslut gällande VMABs lakvattenhantering. Bolaget beviljades rätt att släppa 
lakvattnet till Mörrumsån.
 
VMAB avslutade faktureringstjänsterna hos ägarkommunernas energibolag vid årsskiftet 2017/2018. 
Från januari 2018 debiteras ca 24 000 st abonnenter direkt av VMAB. Det här har inneburit att vi själva 
nu har kontroll över intäktsströmmarna och betalningsflödena.
 
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Biogasanläggningen följer den åtgärdsplan som påbörjats och som ska resultera i en kapacitetsökning 
från 13 500 ton till 20 000 ton per år. Delar av åtgärdsplanen är slutförda men vissa aktiviteter har 
försenats till Q2 2019. Avslutningsarbetena på anläggningen har påbörjats där den största deponin ska 
vara sluttäckt 2023. 

En osäkerhetsfaktor för verksamheten är ett eventuellt införande av en förbränningsskatt, då det idag är 
svårt att fullt ut riskbedöma eventuella effekter. Vidare råder en viss osäkerhet kring regeringens 
föreslagna insamlingssystem för producentansvaret, vilket kan få konsekvenser för företagets nuvarande 
fyrfacksystem.

Det finns en risk i lägre ersättning för leverarad biogas, då biogasen baseras på dieselprisindex. Risk 
föreligger även för biogasanläggningens åtgärdsplan gällande tidplan och resultat. 
 
Andra icke-finansiella upplysningar
Totala mängden avfall som mottagits under året uppgår till 64 343 ton vilket är en minskad mottagen 
mängd med 7 673 ton sedan föregående år. Minskningen beror på att år 2017 tog vi emot en större 
mängd schaktmassor från ett större byggprojekt hos ett företag i närområdet. Liknande byggprojekt har 
inte genomförts under 2018.
 
Ägarkommunernas hushållsavfall och grovavfall uppgick till 31 877 ton vilket är en mindre ökning. 
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Hushållsavfallet bestod av 8 753 ton restavfall som skickats som brännbart material för 
energiåtervinning. Matavfall uppgick till 4 155 ton. Detta har tillsammans med ytterligare 9 055 ton 
matavfall från externa kommuner vägts in för att behandlas biologiskt genom rötning och kompostering. 
 
Inget avfall till "Sydostkemi" inkom under året. Anläggningen är godkänd för sluttäckning.
 
Schaktmassor togs emot med 85 734 ton där den största mängden har använts till att bygga ny plan vid 
Mörrums ÅVC.
 
Övrigt avfall (industri, bygg mm) togs emot med 22 642 ton varav 10 177 ton skickats som brännbart 
material för energiåtervinning. 5 287 ton har flisats för förbränning. Mängden deponerat material 
uppgick till 1 392 ton.
 
Inför sluttäckningsarbetena har 75 761 ton muddermassor mottagits samt 8 ton halm, vilka ska användas 
som konstruktions- samt reningsmaterial.
 
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 metallhaltigt farligt 
avfall. Den yttre miljön påverkas i första hand av utsläpp till vatten och luft. Utsläpp till vatten består av 
lakvatten som har släppts till Mörrums reningsverk t o m 2018-12-31. Lakvattenmängden för 
verksamhetsåret uppgick till 42 848 m3. Under året användes inget lakvatten till bevattning av 
energiskog. Utsläpp till luft består i diffust utsläpp av metangas från avfallsupplagen. 
 
Mark- och Miljööverdomstolen har genom domslut 2018-03-27 givit VMAB rätt att fr o m 2019-01-01 
släppa renat lakvatten till Mörrumsån, då Mörrums reningsverk stängs ned. 
 
Under året har det producerats biogas/fordonsgas om 1 299 909 Nm3 som levererats till E ON Biofor. 
 
Ett klagomål avseende besvärande lukt har inkommit till Miljöförbundet.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2018 2017 2016 2015  
Nettoomsättning 99 024 93 318 88 971 84 226
Soliditet (%) 7,1 -14,3 -9,0 -9,1
Kassalikviditet (%) 309,4 137,1 137,2 116,0
Resultat efter finansiella poster 6 629 -1 918 -333 1 742
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Förändring av eget kapital
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt
kapital fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 3 000 000 600 000 -35 509 718 4 486 645 -27 423 073
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:   388 813 -388 813 0
Utdelning   -360 000  -360 000
Rättelse av fel   4 097 832 -4 097 832 0
Erhållna 
aktieägartillskott   18 100 000  18 100 000
Årets resultat    21 842 123 21 842 123
Belopp vid årets utgång 3 000 000 600 000 -13 283 073 21 842 123 12 159 050

     
Värden vid årets ingång har justerats som ett resultat av rättat fel från tidigare år, se not 16.
 
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
ansamlad förlust -31 383 073
Erhållna aktieägartillskott 18 100 000
årets vinst 21 842 123

8 559 050
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 8 559 050
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt 
kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Tkr

Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Nettoomsättning 23 99 023 93 319
Övriga rörelseintäkter 8 091 15 704

107 114 109 023

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 2, 3, 23 -62 152 -77 529
Personalkostnader 4 -26 167 -21 943
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -11 217 -10 541
Övriga rörelsekostnader -59 0

-99 595 -110 013
Rörelseresultat 7 519 -990

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 5 7
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 6
Räntekostnader och liknande resultatposter -900 -941

-890 -928
Resultat efter finansiella poster 6 629 -1 918

Bokslutsdispositioner 5 10 065 6 850
Resultat före skatt 16 694 4 932

Skatt på årets resultat 6 5 148 -445
Årets resultat 21 842 4 487
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Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 7 28 066 29 706
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 60 670 65 391
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 9 11 298 1 122

100 034 96 219

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 85 85
Uppskjuten skattefordran 11 5 188 39
Andra långfristiga fordringar 12 306 0

5 579 124
Summa anläggningstillgångar 105 613 96 343

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 750 3 313
Aktuella skattefordringar 148 231
Övriga fordringar 18 331 19 664
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 24 007 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 026 2 340

48 262 25 548

Kassa och bank 18 128 14 718
Summa omsättningstillgångar 66 390 40 266

SUMMA TILLGÅNGAR 172 003 136 609
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Balansräkning
Tkr

Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
14, 15, 
16

Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 000 3 000
Reservfond 600 600

3 600 3 600

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 23 -13 283 -35 509
Årets resultat 21 842 4 487

8 559 -31 022
Summa eget kapital 12 159 -27 422

Obeskattade reserver 17 0 10 065

Avsättningar 18
Övriga avsättningar 23 42 832 46 389
Summa avsättningar 42 832 46 389

Långfristiga skulder 19
Övriga skulder 95 555 78 215
Summa långfristiga skulder 95 555 78 215

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 60 60
Leverantörsskulder 10 107 15 377
Övriga skulder 5 199 8 417
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 6 091 5 508
Summa kortfristiga skulder 21 457 29 362

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 172 003 136 609
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Kassaflödesanalys
Tkr

Not 2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 6 629 -1 918
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 21 7 374 677
Betald skatt -202 -145
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 13 801 -1 386

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar -437 -1 328
Förändring av kortfristiga fordringar -13 313 -2 897
Förändring av leverantörsskulder -5 270 1 573
Förändring av kortfristiga skulder -2 349 -859
Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 568 -4 897

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -15 146 0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 400 1 831
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -306 -19
Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 052 1 812

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 17 400 90
Amortering av lån -60 0
Utbetald utdelning -360 -360
Erhållna aktieägartillskott 9 050 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 030 -270

Årets kassaflöde 3 410 -3 355

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 14 718 18 073
Likvida medel vid årets slut 18 128 14 718
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Noter
Tkr
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
 
Ändrade uppskattningar och bedömningar
Framtida kostnader som avser kompostering av restprodukterna ifrån biogasanläggningen har beräknats 
och redovisas som avsättningar. 
 
Bolagets internt beräknade omsättning och nerlagda kostnader gentemot ägarkommunerna har tidigare år 
redovisats som nettoomsättning respektive övriga externa kostnader i företagets resultaträkning. Under 
räkenskapsåret har tidigare års jämförelsesiffror justerats avseende den interna omsättning och de interna 
kostnaderna för att ge en mer rättvisande bild av verksamheten. Förändringen medför ingen 
resultatpåverkan.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
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.
 
Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet 
med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när 
företagets rätt till betalning är säkerställd.
 
Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive 
färdigställandegrad, 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 
uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på 
balansdagen.
 
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.
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I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma 
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden 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.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 2 - 4 %
Markanläggningar 5 %
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,67 - 10 %
Inventarier, verktyg och installationer 10 - 16,67 %

Komponentindelning
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.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
 
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
 
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas.
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
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Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital.
 
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive 
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
 
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med 
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av 
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
 
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.
 
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.
 
Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst 
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
 
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
 
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer 
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter.
 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de 
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen. 
 
Offentliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att 
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas 
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
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Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestationen som krävs för att erhålla bidraget 
utförts. I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i 
balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas.
 
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
 
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 
investeringsverksamheten. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
 
 
Not 2 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 477 564 kronor.
 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
 

2018 2017

Inom ett år 393 215
Senare än ett år men inom fem år 1 149 818

1 542 1 033
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Not 3 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning, 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.
 

2018 2017

KPMG, Bengt Månsson   
Revisionsuppdrag 111 106
Övriga tjänster 70 91

180 197

Övriga revisorer  
Revisionsuppdrag 0 18

0 18

EY, Anders Håkansson   
Revisionsuppdrag 171 0
Övriga tjänster 63 0

234 0

 
Not 4 Anställda och personalkostnader

2018 2017

Medelantalet anställda
Kvinnor 15 13
Män 31 28

46 41

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 366 1 404
Övriga anställda 16 056 13 743

17 423 15 147

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 141 140
Pensionskostnader för övriga anställda 1 036 729
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 926 5 139

7 103 6 008

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 24 525 21 155
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Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 11 % 11 %
Andel män i styrelsen 89 % 89 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 33 % 29 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 67 % 71 %

 
Not 5 Bokslutsdispositioner

2018 2017

Förändring av överavskrivningar 10 065 6 850
10 065 6 850

 
Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

2018 2017

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt 0 -205
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära 
skillnader 5 148 -240
Totalt redovisad skatt 5 148 -445

Avstämning av effektiv skatt
2018 2017

  
Procent Belopp Procent Belopp

Redovisat resultat före skatt 16 694 834

Skatt enligt gällande skattesats 22,00 -3 673 22,00 -183
Ej avdragsgilla kostnader  -23  -262
Ej skattepliktiga intäkter  1  1
Under året utnyttjande av tidigare års 
underskottsavdrag vars skattevärde ej 
redovisats som tillgång  9   
Förändring skattemässig justering av 
byggnader och markanläggningar  -4   
Skatt hänförlig till tidigare år    -1
Effekt av förändrad bolagsskatt  -145   
Effekt av rättelse av fel  8 982   
Redovisad effektiv skatt -30,84 5 148 53,42 -445
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Not 7 Byggnader och mark

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 61 817 61 692
Inköp 228 124
Försäljningar/utrangeringar -68 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 61 977 61 817

Ingående avskrivningar -32 111 -30 262
Försäljningar/utrangeringar 38 0
Årets avskrivningar -1 838 -1 848
Utgående ackumulerade avskrivningar -33 911 -32 111

Utgående redovisat värde 28 066 29 706

 
Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 150 948 144 321
Inköp 4 741 6 627
Försäljningar/utrangeringar -2 841 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 152 848 150 948

Ingående avskrivningar -85 556 -76 864
Försäljningar/utrangeringar 2 757 0
Årets avskrivningar -9 379 -8 692
Utgående ackumulerade avskrivningar -92 179 -85 556

Utgående redovisat värde 60 669 65 391

 
Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 122 9 704
Inköp 11 709 1 097
Omklassificeringar -1 532 -9 679
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 298 1 122

Utgående redovisat värde 11 298 1 122
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Försäkringar 7 307
Avräkningar 580 540
Förutbetald förhöjd leasing, kortfristig del 100 0
Fordran på leverantör 440 0
Övriga poster 900 1 491

2 027 2 337

 
Not 14 Antal aktier och kvotvärde

Västblekinge Miljö AB
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 300 10 000
300

 
Not 15 Disposition av vinst eller förlust

2018-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

ansamlad förlust                                                               -31 383
Erhållna aktieägartillskott 18 100
årets vinst 21 842

8 559

disponeras så att
i ny räkning överföres 8 559

Västblekinge Miljö AB
Org.nr 556198-1480

15 (20)

 
Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-12-31 2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden 85 66
Tillkommande fordringar  19
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 85 85

Utgående redovisat värde 85 85

 
Not 11 Uppskjuten skatt på temporära skillnader
Uppskjuten skatt på temporära skillnader
2018-12-31 

Temporära skillnader Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Byggnader 368  368
Markanläggningar  -320 -320
Skattemässigt underskott 5 140  5 140

5 508 -320 5 188

2017-12-31 

Temporära skillnader Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto
 

Byggnader 329  329
Markanläggningar  -290 -290

329 -290 39

Förändring av uppskjuten skatt

Belopp vid
årets ingång

Redovisas i
resultaträk.

Belopp vid
årets utgång

Byggnader 329 39 368
Markanläggningar -290 -30 -320
Skattemässigt underskott  5 140 5 140

39 5 148 5 188

 
Not 12 Andra långfristiga fordringar

2018-12-31 2017-12-31

Tillkommande fordringar 306 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 306 0

Utgående redovisat värde 306 0
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Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Försäkringar 7 307
Avräkningar 580 540
Förutbetald förhöjd leasing, kortfristig del 100 0
Fordran på leverantör 440 0
Övriga poster 900 1 491

2 027 2 337

 
Not 14 Antal aktier och kvotvärde

Västblekinge Miljö AB
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 300 10 000
300

 
Not 15 Disposition av vinst eller förlust

2018-12-31

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

ansamlad förlust                                                               -31 383
Erhållna aktieägartillskott 18 100
årets vinst 21 842

8 559

disponeras så att
i ny räkning överföres 8 559
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Not 16 Förändring av eget kapital, föregående år

Aktie- Reserv- Balanserat Årets
kapital fond resultat resultat

Belopp vid årets ingång 
enligt fastställd 
balansräkning 3 000 600 9 414 389

Justeringar för rättelse 
av fel
Rättelse av fel avseende 
ej reserverade 
avsättningar   -44 924  
Rättelse av fel 
reserverade avsättningar 
fg år    4 098
Belopp vid årets ingång 
efter rättelse av fel 3 000 600 -35 510 4 487

Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:  389 -389
Utdelning -360  
Rättelse av fel 
reserverade avsättningar   4 098 -4 098
Erhållna aktieägartillskott   18 100  
Årets resultat 21 842

Belopp vid årets utgång 3 000 600 -13 283 21 842

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 9 050 000 (0).
 
 
 
Not 17 Obeskattade reserver

2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 0 10 065
0 10 065
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Not 18 Avsättningar

2018-12-31 2017-12-31

Avsättning för återställande av mark   
Belopp vid årets ingång 46 389 51 252
Årets avsättningar 3 164 902
Under året ianspråktagna belopp -9 878 -5 765

39 675 46 389

Övriga avsättningar   
Årets avsättningar 3 157 0

3 157 0

Specifikation övriga avsättningar   
Framtida behandlingskostnader för restlager 3 157 0

3 157 0

 
Not 19 Långfristiga skulder

2018-12-31 2017-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen  
Skulder till kreditinstitut 85 255 77 915

85 255 77 915

 
Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31 2017-12-31

Upplupna lönekostnader 2 547 2 117
Upplupna räntekostnader 82 78
Behandling biogas 1 142 2 250
Övriga poster 2 320 1 063

6 091 5 508

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2018-12-31 2017-12-31

Avskrivningar 11 217 10 541
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar -345 0
Förlust vid försäljning av anläggningstillgångar 59 0
Avsättningar -3 557 -9 863

7 374 677
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Not 22 Ställda säkerheter

2018-12-31 2017-12-31

För skulder till kreditinstitut:   
Företagsinteckningar 6 000 6 000

6 000 6 000

Not 23 Ändrade uppskattningar och bedömningar samt rättelse av fel
Med hänsyn till den uppdaterade beräkningsmodellen för sluttäckande av mark, har ingående värden för 
jämförelseåret räknats om. Rättelsen påverkar balansposten för avsättningar samt resultatposten för 
övriga externa kostnader.

Bolagets ändrade bedömning avseende redovisning av omsättningen och kostnader mot 
ägarkommunerna har medfört en rättelse som påverkar resultatposterna nettoomsättning och övriga 
externa kostnader föregående år.
 

2018 2017

Kostnader hänförligt till tidigare år för återställande av mark 0 -4 098
Tidigare ej upptagen avsättning för återställande av mark 0 44 924
Nettoomsättning 0 -20 945
Övriga externa kostnader 0 20 945

0 40 826
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