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VD har ordet
När jag tillsammans med mina 
medarbetare för drygt ett år 
sedan skissade på vilka sats-
ningar och miljöprojekt vi skulle 
genomföra under året, hade jag 
inte en aning om vilka spännan-
de och inspirerande uppväx-
lingar och resultat vi skulle få ta 
del av. 

En del av våra miljösatsningar 
tar sats utifrån de projekt som vi har genomfört under 
2017. Resultatet av analysen över våra kunders nöjdhet 
med vår service och våra tjänster är ett sådant exempel. 
Våra kunder ger oss toppbetyg, vilket vi naturligtvis är 
oerhört glada och stolta över. Vi får en fingervisning om 
att vi är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete men vi stannar 
inte här. Materialet är en viktig källa och gediget underlag 
att jobba vidare efter i vår strävan att höja servicegraden 
än mer och kvalitetssäkra vår verksamhet ytterligare. 

Vi ser också resultatet av det samarbete som har initierats 
och startat med ägarkommunerna kring insamling av åter-
brukbara produkter på återvinningscentraler. Här fortsät-
ter dialogen för att hitta fler samverkansmodeller. 
Fakturering i egen regi är ytterligare ett exempel på insat-
ser i vår strävan att förbättra servicen och tillgängligheten 
gentemot våra kunder.

Vi kommer fortsätta att tillsammans med våra kunder, 
kollegor och samarbetsaktörer verka för att skapa lång-
siktigt hållbara relationer och lösningar i vårt miljöarbete. 
Det gör vi genom ett ständigt pågående utvecklingsar-
bete där vi identifierar våra utmaningar och möter dem 
med engagemang och kompetens. Information och dialog 
är två betydande byggstenar i detta arbete, något som 
också lyfts fram som framgångsfaktorer i den nya avfalls-
plan som träder ikraft i år. VMAB är en viktig medaktör i 
kunskapsspridningen kring miljö- och klimatfrågor. 

Vi har högt förtroende i regionen, det visar de mätningar 
som har gjorts. Men utmaningen är att inte bara behålla 
tilliten utan även att förstärka den. Därför jobbar vi vidare 
med att hitta möjligheter att kunna öppna upp för ytter-
ligare dialoger och erfarenhetsutbyten med kunder och 
samarbetspartners. Vårt varumärke vilar på en stabil och 
trygg plattform. Med nytänkande och nyfikenhet vill vi, 
genom entreprenöriella insatser, förstärka vår position 
som banbrytande aktör inom miljöarbetet. För oss är mil-
jöfrågan inte något som kan lösas kortsiktigt. Att arbeta 
med miljö är att spänna bågen för att möta livsstilsföränd-
ringar, attityder och sprida kunskap. Välkommen att vara 
en del av vårt fortsatt aktiva miljöarbete!

Mörrum februari 2018

Susanna Strandberg
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Från avfallshanterare till 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 återvinningscentraler i samtliga 
tre ägarkommuner där hushållen kostnadsfritt kan lämna 
återvinningsbart avfall från det egna hushållet. Återvin-
ningscentralerna fungerar som kompletterande service 
till hämtning av hushållsavfall. Företag och verksamhe-
ter hänvisas att mot en avgift lämna avfall på VMAB:s 
anläggning i Mörrum.

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.

När avfallet började ses som en viktig 
resurs
Anläggningen i Mörrum har funnits på nuvarande plats 
sedan 1900-talet. Under 1970-talet började avfall alltmer 
betraktas som en viktig resurs för återvinning och ener-
giutvinning. För att möta förändringarna i hanteringen av 
hushållsavfall, planerade kommunerna i västra Blekinge 
att bygga en gemensam anläggning i Perstorp strax ut-
anför 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. 
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. 

Bland de första med fyrfackssystem
I takt med att källsorteringen och materialåtervinningen 
har ökat, har även verksamheten vuxit och förändrats. 
VMAB och ägarna har genom åren arbetat med den 
framtida avfallsverksamheten i regionen. 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 abonne-
mangsalternativ för såväl hushåll som verksamheter. 

Statligt stöd för investeringar
VMAB var ett av de miljöföretag som av Energimyndig-
heten beviljades statligt investeringsstöd till främjande 
av biogas eller förnybara gaser. Det var 2009 som VMAB 
beviljades 19 miljoner kronor, ett viktigt år och en avgö-
rande händelse som kom att bli upptakten till de fort-
satta miljösatsningarna. 2010 infördes fyrfackssystem 
för sortering och insamling av hushållsavfall. Till VMAB:s 
biogasanläggning transporteras hushållens matavfall för 
behandling och produktion av fossilfri fordonsgas för 
vidare distribution till gasmackar. Till biogasproduktio-
nen är forskningsprojekt knutna, detta i samarbete med 
utbildningssamordnare som bland annat universitet och 
högskola.

Förstärkta serviceinsatser 
Service och tillgänglighet tillhör ett av VMAB:s priorite-
ringsområden. Under 2017 har riktade insatser genom-
förts för att kvalitetssäkra såväl servicen som tillgänglig-
heten. VMAB får högt betyg av abonnenter och kunder 
i den kundanalys som har genomförts bland slumpvis 
utvalda hushåll i västra Blekinge, mellan 87,9 och 92,1 
poäng på en 100–gradig skala. Resultatet är ett viktigt 
instrument och grundmaterial för det fortsatta utveck-
lingsarbetet där stärkta informationsinsatser och kom-
munikation finns med som förbättringsåtgärder. 

Egen fakturering stärker 
tillgängligheten
Under 2017 implementerade VMAB ett nytt system för 
kundadministration vilket har möjliggjort fakturering i 
egen regi. Detta innebär att hushållen får en separat 
faktura för renhållning/sophämtning istället för som tidi-
gare, en samlad faktura som omfattar vatten, energi och 
sophämtning. Satsningen ligger inom ramen för arbetet 
med att utveckla service och tillgänglighet. 

Ny servicefunktion på 
återvinningscentralen
Det är med koppling till de nya avfallsdirektiven som 
VMAB har startat samarbete med ägarkommunerna 
kring insamling av återbrukbara produkter på åter-
vinningscentraler. 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 star-
ta den nya servicefunktionen, detta i samarbete med 
arbetsmarknadsenheten i Olofströms kommun. Arbetet 
fortsätter med att hitta fler samordningsmodeller till-
sammans med ägarkommunerna kring möjligheterna att 
implementera återbruk. 

SMARTA Mål i nya avfallsplanen
 I år träder en ny avfallsplan ikraft som sätter fokus på 
hur vi förebygger uppkomsten av avfall. Den nya avfalls-
planen, ”Från avfall till resurs”, beskriver hur Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs kommuner i samverkan 
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med VMAB, ska arbeta med avfallshanteringen fram 
till 2025. Avfallsplanen lyfter upp avfallet som en viktig 
samhällsresurs och hur vi bäst kan nyttja resursen på 
ett hållbart sätt. De övergripande målen handlar om att 
öka kunskapen och engagemanget kring avfallsfrågor. 
Information och dialog är två viktiga hörnstenar i arbe-
tet. Nedskräpning, minskat matsvinn och möjligheter 
för insamling av textilier för återanvändning lyfts fram 
som prioriterade områden i avfallsplanen. Avfallsplanen 
berättar om målen men också om metoder för att nå 
målen. Genom kampanjer, aktiviteter och åtgärder ska vi 
inspireras till att konsumera smartare, sortera bättre och 
förbruka mer hållbart. VMAB är en betydande aktör i att 
aktivt leda miljöarbetet framåt som kunskapsspridare via 
olika informationskanaler. 

VMAB är Kranmärkt
VMAB tar ställning och säger nej till buteljerat vatten. 
Bolaget är numera ett kranmärkt miljöföretag och har er-
hållit den nationella hållbarhetsmärkningen ”Kranmärkt”. 
Kranmärkningen innebär att VMAB är fri från flaskvatten 
inom hela verksamheten, på möten, konferenser eller ut-
bildningar. Bakom hållbarhetsmärkningen står bransch-
organisationen Svenskt Vatten. Flera myndigheter och 
organisationer är anslutna till Kranmärkningen. VMAB 
tar hänsyn till helheten i arbetet med hållbarhet, inte bara 
inom avfallsområdet. I hållbarhetsarbetet vill bolaget 
vara en vägvisare, kunskapsspridare och inspiratör för 
andra när det gäller konsumtionsval som främjar klimat 
och miljö.

Klimatåret 2017
Den 1 juni 2017 trädde en ny EU-förordning i kraft som 
tvingar butiker att informera sina kunder om plastpåsars 
skadliga effekter på miljön. I Sverige valde flera butiker 
att börja ta betalt för plastpåsar för att få kunder att 
återanvända påsar de redan har. Sveriges regering har 
presenterat en rad andra åtgärder och insatser för att 
minska utsläppen av växthusgaser, bland annat investe-
ringsstöd för regionala och lokala satsningar som främjar 
till att minska utsläpp av växthusgas. Internationellt 
under 2018 kommer FN:s klimatmöte i Polen i decem-
ber, COP24, vara det som dominerar klimatarbetet. Då 
ska länderna komma överens om åtaganden som krävs 
för att uppfylla målen i Parisavtalet när det gäller hur 
den globala medeltemperaturen ska minska. Det kom-
mer alltså att vara fortsatt starkt fokus på klimatet med 
utmaningar som inte bara riktar sig till producenter och 
industrier utan även på oss enskilda medborgare när det 
gäller energianvändning och konsumtion. 

Ett hållbart Blekinge
Det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 
2017–2020 i Blekinge – ”Ett hållbart Blekinge”, anger sex 
fokusområden med tillhörande insatser och planerade 
åtgärder. Fokusområden är; God bebyggd miljö, Friskt 
vatten, Biologisk mångfald, Hållbara transporter/Smart 
energi, Giftfri miljö och Hållbar livsstil. Bland insatserna 
lyfts bland annat utbyggnad av solenergi, ökad bio-
bränsleanvändning, biogasproduktion och ökat nyttjan-
de av överskottsenergi fram som prioriterade åtgärder. 

VMAB – delaktigt i en klimatsmart 
helhet
När kommunerna i västra Blekinge bildade VMAB 1978 
var det för att möta den tidens miljökrav och intentioner. 
Idag ser miljöarbetet helt annorlunda ut. Ett miljöarbete 
är aldrig statiskt, det är lika föränderligt som de livsval vi 
gör i vår vardag. Våra gemensamma insatser för miljön 
är inte bara viktiga utifrån det lokala samhällsperspekti-
vet utan påverkar även livet på den nationella och inter-
nationella arenan. Precis som för 40 år sedan fortsätter 
miljön att vara i fokus för VMAB. Våra mål och visioner 
följer de nationella miljömålen och de internationella rikt-
linjerna. VMAB är delaktigt i den klimatsmarta helheten.
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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Västblekinge Miljö AB (VMAB) 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 72 016 ton vilket är en ökning med
10 211 ton sedan föregående år. Ökningen beror till största del på mera mängder lämnat avfall
från verksamhetskunder.

Ägarkommunernas hushållsavfall och grovavfall uppgick till 29 743 ton vilket är en mindre ökning 
Hushållsavfallet bestod av 8 817 ton restavfall som skickats som brännbart material för energi-
återvinning. Matavfall uppgick till 4 141 ton. Detta har tillsammans med ytterligare 9 012 ton mat-
avfall från externa kommuner har vägts in för att behandlas biologiskt genom rötning och kompostering. 

Mängden avfall till "Sydostkemi" blev 20 ton.

Schaktmassor togs emot med 14 765 ton, där den största mängden använts till att bygga ny
plan vid Mörrums ÅVC.

Övrigt avfall (industri, bygg mm) togs emot med 18 956 ton varav 9 731 ton skickats som bränn-
bart material för energiåtervinning. 5 718 ton har flisats för förbränning. Mängden deponerat
material uppgick till 1 523 ton.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Årets resultat, efter avskrivningar och räntor, når ej upp till det budgeterade resultatet.
En bidragande orsak är reparationsarbeten och driftstörningar i biogasanläggningen, vilka har
påverkat genom minskade intäkter och ökade kostnader. Under året har också framtida
återställningskostnader för deponi och lakvatten tagits i anspråk med 5,8 Mkr.
Återställningskostnaderna förväntas öka de närmaste åren.

Ekonomisk översikt 2017 2016 2015
Avkastning på totalt kapital % -3,6 0,6
Avkastning på eget kapital % -27,0 2,9
Soliditet % 15,6 17,9
Rörelsekapital kkr 10 903 10 707
Kassalikviditet 1,4 1,4
Definitioner: se not 31

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Driftstörningar i vår biogasanläggning har inneburit omfattande revisionsstopp.
Beslut om byte av rötningstemperatur i Biogasanläggningen ger en mer stabil gasproduktion under 2018.

Förväntad framtida utveckling
Biogasanläggningen följer den åtgärdsplan som påbörjats och som ska resultera i en kapacitetsökning
från 13 500 till 20 000 ton per år, med slutförande under Q4 2018 - Q1 2019.

2014

1,3

2,1
10,5
19,3

4 801
1,2

1,9
9,3

18,4
10 942
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Det finns en risk i lägre ersättning för levererad biogas, då biogas baseras på dieselprisindex.
Risk föreligger även för biogasanläggningens åtgärdsplan gällande tidplan och resultat.

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 
48 480 m3. Ytterligare 19 354 m3 lakvatten användes till bevattning av energiskog. Utsläpp till 
luft består i diffust utsläpp av metangas från avfallsupplagen.

Mark- och miljödomstolen gav under året VMAB rätt att släppa lakvatten till Mörrumsån, då reningsverket
stängs ned. Detta domslut har överklagats och bolaget är under år 2018 kallat till huvudförhandling i Mark- 
och miljööverdomstolen.

Under året har det producerats biogas/fordonsgas om 812 511 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 9 803 294,41, disponeras enligt följande:

Utdelning, 300 aktier * 1 200 kr per aktie 360
Balanseras i ny räkning 9 444

Summa 9 804

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 9 803 294 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.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2017 2016

Nettoomsättning 2 114 264 103 708
Övriga rörelseintäkter 3 14 832 11 931

129 096 115 639
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -102 572 -89 185
Personalkostnader 5 -21 071 -18 523
Av- och nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -10 541 -7 051
Rörelseresultat 6 -5 088 880

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 7 7 11
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 6 10
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -941 -1 234
Resultat efter finansiella poster -6 016 -333

Bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner, övriga 10 6 850 820
Resultat före skatt 834 487

Skatt på årets resultat 11 -445 -114
Årets resultat 389 373
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 12 29 706 31 430
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 65 391 67 457
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 14 1 122 9 704

96 219 108 591
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 85 66
Uppskjuten skattefordran 16 39 279

124 345
Summa anläggningstillgångar 96 343 108 936

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 3 313 1 985
Aktuell skattefordran 231 291
Övriga fordringar 19 664 17 731
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 2 339 1 374

25 547 21 381

Kassa och bank
Kassa och bank 14 718 18 073

14 718 18 073
Summa omsättningstillgångar 40 265 39 454
SUMMA TILLGÅNGAR 136 608 148 390
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Rapport över förändringar i eget kapital

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

ningsfond
Reservfond Över-

kursfond
Bal.res. inkl 

årets resultat
Fond för 
verkligt 

d

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

2017-12-31 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 – 9 775 – 13 375
Årets resultat 389 – 389

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

Vid årets utgång 3 000 – 600 – 9 804 – 13 404

6 (20)
Västblekinge Miljö AB
Org nr 556198-1480

Balansräkning 
Belopp i Tkr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
Aktiekapital 3 000 3 000
Reservfond 600 600

3 600 3 600
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 9 415 9 402
Årets resultat 389 373

9 804 9 775
13 404 13 375

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar 20 10 065 16 915

10 065 16 915
Avsättningar
Avsättning för återställning av deponi 21 5 562 11 328

5 562 11 328
Långfristiga skulder 22
Övriga skulder till kreditinstitut 78 215 78 025

78 215 78 025
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 60 160
Checkräkningskredit 23 – –
Leverantörsskulder 15 377 13 802
Övriga skulder 8 417 10 518
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 5 508 4 267

29 362 28 747
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 136 608 148 390
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Rapport över förändringar i eget kapital

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

ningsfond
Reservfond Över-

kursfond
Bal.res. inkl 

årets resultat
Fond för 
verkligt 

d

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

2017-12-31 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 – 9 775 – 13 375
Årets resultat 389 – 389

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

Vid årets utgång 3 000 – 600 – 9 804 – 13 404
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Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr 2017 2016

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 28 -6 016 -333
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 30 4 775 6 814

-1 241 6 481
Betald inkomstskatt -145 -156
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -1 386 6 325
Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -4 226 65
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 715 -1 239
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 897 5 151

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar – -9 913
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 1 831 –
Förvärv av finansiella tillgångar -19 -1
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 812 -9 914

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 90 9 840
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare -360 -360
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -270 9 480

Årets kassaflöde -3 355 4 717
Likvida medel vid årets början 18 073 13 356
Likvida medel vid årets slut 29 14 718 18 073
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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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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
2017 2016

Nettoomsättning per rörelsegren
Emottaget avfall 114 264 103 708

114 264 103 708
Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige 114 264 103 708

114 264 103 708

Not 3 Övriga rörelseintäkter
2017 2016

Sidointäkter,gas, glas, papper, kompost mm 14 832 11 875
Försäkringsersättning – 56
Övrigt – –

14 832 11 931

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2017 2016

KPMG, Bengt Månsson
Revisionsuppdrag 106 62
Skatterådgivning – 5
Andra uppdrag 91 48

Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 18 5

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
2017 män 2016 män

Sverige 41 68% 34 71%
Totalt 41 68% 34 71%

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2017-12-31 2016-12-31
Andel kvinnor Andel kvinnor

Styrelsen 11% 11%

Övriga ledande befattningshavare 29% 29%

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2017 2016

Löner och ersättningar 14 271 13 039
Sociala kostnader 6 010 5 112
(varav pensionskostnad) 1) (1 082) (1 096)

1) Av företagets pensionskostnader avser 174 kkr (f.å. 288 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

2017 2016
Styrelse Övriga Styrelse Övriga
och VD anställda och VD anställda

Löner och andra ersättningar 1 404 13 739 1 389 11 650
(varav tantiem o.d.) (–) (–)

Ledande befattningshavares ersättningar

2017
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

Tkr styrelsearvoden ersättning förmåner kostnad
Styrelseledamöter 464 – – 2
Verkställande direktör 940 – – 172
Summa 1 404 – – 174

2016
Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-

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

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.
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Not 6 Operationell leasing

Leasingavtal där företaget är leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 2017-12-31 2016-12-31
uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år 215 36
Mellan ett och fem år 818 60
Senare än fem år – –

1 033 96

2017 2016
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 305 181

Not 7 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

2017 2016

Utdelning 7 11
Övrigt – –

7 11

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2017 2016

Ränteintäkter, övriga 6 10
Övrigt – –

6 10

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter
2017 2016

Räntekostnader, övriga -941 -1 234
Övrigt – –

-941 -1 234

Not 10 Bokslutsdispositioner, övriga
2017 2016

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning 
-  Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 850 820

6 850 820
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Not 11 Skatt på årets resultat
2017 2016

Aktuell skattekostnad -205 -141
Uppskjuten skatt -240 27

-445 -114
Avstämning av effektiv skatt

2017 2016
Procent Belopp Procent Belopp

Resultat före skatt 834 487

Skatt enligt gällande skattesats 22,0% -183 22,0% -107
Ej avdragsgilla kostnader 31,4% -262 0,0% -11
Ej skattepliktiga intäkter -0,1% 1 -0,8% 4
Skatt hänförlig till tidigare år 0,1% -1 0,0% –
Redovisad effektiv skatt 53,4% -445 21,2% -114

Not 12 Byggnader och mark
2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 61 692 51 236
Nyanskaffningar 124 1 964
Omklassificeringar – 8 492
Vid årets slut 61 816 61 692

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -30 262 -28 864
Årets avskrivning -1 848 -1 398
Vid årets slut -32 110 -30 262
Redovisat värde vid årets slut 29 706 31 430

Varav mark 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden 4 247 4 247
Redovisat värde vid årets slut 4 247 4 247

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 144 322 97 252
Nyanskaffningar 6 627 9 114
Omklassificeringar – 37 956
Vid årets slut 150 949 144 322

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början -76 865 -71 212
Årets avskrivning -8 693 -5 653
Vid årets slut -85 558 -76 865
Redovisat värde vid årets slut 65 391 67 457

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentliga bidrag från Energimyndigheten på 19 000 kkr år 2013.  
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Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Vid årets början 9 704 57 317
Omklassificeringar -9 679 -67 777
Omklassificeringar av bidrag från Energimyndigheten – 19 000
Investeringar 1 097 1 164
Redovisat värde vid årets slut 1 122 9 704

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 66 65
Tillkommande tillgångar 19 1
Redovisat värde vid årets slut 85 66

Not 16 Uppskjuten skatt

Redovisat Skattemässigt Temporär
värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader 13 546 15 042 1 496
Markanläggnngar 11 913 10 596 -1 317

25 459 25 638 179

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader 329 – 329
Markanläggningar – 290 -290
Uppskjuten skattefordran/skuld 329 290 39
Kvittning -290 -290 –
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 39 – 39

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

2016-12-31

2017-12-31

2017-12-31

2016-12-31
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Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Försäkringar 307 296
Avräkningar 540 345
Övriga poster 1 492 733

2 339 1 374

Not 18 Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 9 803 294,41, disponeras enligt följande:

Utdelning 300 aktier * 1 200 kr aktie 360
Balanseras i ny räkning 9 444

Summa 9 804

Not 19 Antal aktier och kvotvärde
A aktier
antal aktier 300 300
kvotvärde 10 000 10 000

Not 20 Ackumulerade överavskrivningar
2017-12-31 2016-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10 065 16 915
10 065 16 915

Not 21 Övriga avsättningar
2017-12-31 2016-12-31

Avsättning för återställning av deponi 5 562 11 328
5 562 11 328

Avsättning för återställande av deponi 2017-12-31 2016-12-31
Redovisat värde vid årets början 11 328 11 565
Belopp som tagits i anspråk under året -5 766 -237
Redovisat värde vid årets slut 5 562 11 328

Avsättning för återställande av deponi.
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Not 14 Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar

2017-12-31 2016-12-31

Vid årets början 9 704 57 317
Omklassificeringar -9 679 -67 777
Omklassificeringar av bidrag från Energimyndigheten – 19 000
Investeringar 1 097 1 164
Redovisat värde vid årets slut 1 122 9 704

Not 15 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 66 65
Tillkommande tillgångar 19 1
Redovisat värde vid årets slut 85 66

Not 16 Uppskjuten skatt

Redovisat Skattemässigt Temporär
värde värde skillnad

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Byggnader 13 546 15 042 1 496
Markanläggnngar 11 913 10 596 -1 317

25 459 25 638 179

Uppskjuten Uppskjuten
skattefordran skatteskuld Netto

Väsentliga temporära skillnader
Byggnader 329 – 329
Markanläggningar – 290 -290
Uppskjuten skattefordran/skuld 329 290 39
Kvittning -290 -290 –
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 39 – 39

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

2016-12-31

2017-12-31

2017-12-31

2016-12-31
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Not 22 Långfristiga skulder
2017-12-31 2016-12-31

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut 78 215 78 025

78 215 78 025

Not 23 Checkräkningskredit
2017-12-31 2016-12-31

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

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31 2016-12-31

Upplupna räntor 78 139
Upplupna personalkostnader 2 117 1 731
Behandling kompost biogas 2 250 –
Övriga poster 1 063 2 397

5 508 4 267

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

För egna skulder och avsättningar
Övriga skulder till kreditinstitut 2017-12-31 2016-12-31
Företagsinteckningar 6 000 6 000

6 000 6 000

Övriga ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelser, garantier 2 500 2 500

Not 26 Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan bolaget och ägarna sker kontinuerligt eftersom bolaget utför de tjänster
som ägarna är ålagda att utföra.

Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser att notera.

Not 28 Betalda räntor och erhållen utdelning
2017 2016

Erhållen utdelning 7 11
Erhållen ränta 6 10
Erlagd ränta -1 002 -1 242
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Not 29 Likvida medel
2017-12-31 2016-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 14 718 18 073

14 718 18 073

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 30 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

2017 2016

Avskrivningar 10 541 7 051
Upplösning av avsättning till deponi -5 766 -237

4 775 6 814

Not 31 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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