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Logiwaste är ett av Sveriges mest snabbväxande miljöteknikföretag med en årlig
tillväxt på i snitt 94% de senaste fyra åren. Logiwaste är nu en av de ledande
aktörerna i Skandinavien inom lösningar för automatiserad insamling av avfall
och tvätt. Bolaget har också under de senaste två åren aktivt verkat på utvalda
internationella marknader.

Logiwaste skapar mervärden för både kunder och ägare genom djup kompetens
inom teknologi för automatisk insamling av avfall och tvätt kombinerat 
med affärskunnande och innovationskraft. Våra medarbetare har djup 
specialistkompetens och ett högt engagemang, våra kunder uppskattar vår
öppenhet och flexibilitet.

Logiwastes system installeras vanligen i bostadsområden, sjukhus eller 
kommersiella fastigheter. Fördelar med ett system från Logiwaste är sänkta
investeringskostnader, ökad effektivitet och en signifikant förbättrad arbetsmiljö.
De system Logiwaste levererar bidrar även till ett hållbart samhälle, bland annat
genom förenklad källsortering och färre transporter.

      
  
Det här är Logiwaste    

Logiwaste skapar mervärde 
för både kunder och ägare 
genom djup kompetens inom 
teknologi för automatisk  
insamling av avfall och 
tvätt kombinerat med 
affärskunnande och  
innovationskraft.

Hög tillväxttakt

Mellan 2011 och 2015 ökade Logiwaste sin 
omsättning med en genomsnittlig årlig tillväxt  
på 94 procent.
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Logiwaste fortsätter att växa med positivt resultat. Vår orderstock är betydligt större 
i slutet av 2015 jämfört med slutet av 2014. Våra kunder uppskattar våra innovativa 
lösningar, vår lyhördhet och flexibilitet. 

Fortsatt tillväxt under de  
kommande åren
Under de senaste fyra åren har 
Logiwaste omsättning ökat med i 
genomsnitt 94% och mellan 2014 och 
2015 med 42%. Trots omfattande 
investeringar och en förhållandevis 
hård konkurrenssituation på den 
skandinaviska marknaden har 
resultatet varit positivt under samma 
period. Omsättningen 2015 blev 
46.386 KSEK och resultatet 528 
KSEK. För att möta en ökande 
orderingång har Logiwaste fördubblat 
antalet anställda under de senaste 18 
månaderna. Under 2016 planerar vi att 
fortsätta anställa för att klara fortsatt 
tillväxt och utveckla vår plattform för 
långsiktig expansion. Sedan tre år 
tillbaka har vi arbetat med en strategi 
som främst haft tillväxt som mål. 
Även om vi kontinuerligt utvecklar 
vår strategi ligger tillväxtmålet 
fast under de kommande åren. 
Vi når målet genom att fortsätta 
ta marknadsandelar på befintliga 
marknader, genom etablering på nya 
marknader samt genom ett breddat 
kunderbjudande. 

På den skandinaviska marknaden 
ser vi hög aktivitet i både Sverige och 
Norge. Bostadsbristen i Sverige är hög. 
Enligt Svenska ”Boverkets” prognoser 
behöver det i Sverige byggas över 
700 000 bostäder fram till 2025. 
För att möta efterfrågan på den 

norska marknaden har vi etablerat ett 
dotterbolag, Logiwaste AS. Under 2015 
har vi intensifierat bearbetningen av 
den danska marknaden där tilldelning 
av ett antal sopsugskontrakt görs 
under 2016. Logiwaste internationella 
aktiviteter fortsätter och bör ge positivt 
resultat inom de kommande åren. 
Omsättningen inom service växer. 
 
Växande orderstock ger bra  
förutsättningar för förbättrad  
lönsamhet
Logiwaste har under 2015 haft en bra 
försäljningsutveckling. Orderstocken 
är betydligt högre i december 2015 
jämfört med december 2014. Ett 
antal kontrakt har vunnits i Norge och 
Sverige, både för sjukhus och bostäder. 
Vi har fått förtroendet att installera ett 
system för insamling av både avfall och 
tvätt för ett stort sjukhusprojekt i södra 
Sverige, Helsingborgs Lasarett. För 
Lunds kommun bygger vi ett system 
med insamling av fyra fraktioner avfall 
för det nya bostadsområdet Solbjer. 
För Stockholms Stad bygger vi ett 
avfallssystem för en av Europas högst 
rankade saluhallar, Östermalmshallen. 
Vi har startat två nya projekt i 
Trondheim, Norge. Ett bostadsprojekt 
för moderna studentbostäder, 
Moholt 50|50. Vi bygger även ett 
system för insamling av avfall för 
ett förhållandevis litet vårdhem, 
Persaunet, där vi visar att automatiska 
system för insamling av avfall kan 

      
VD har ordet      
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installeras till en låg kostnad och ge 
ett stort mervärde för både patienter 
och personal. Vi hade i slutet av 2015 
sju system för avfallsinsamling under 
byggnation, av dessa kommer fyra 
att driftsättas under 2016. Utöver 
det har vi ett antal expansioner och 
moderniseringar av befintliga system 
samt pågående installationer av 
kvartersnät och rörnät.

Starkt kunderbjudande genom 
innovation
Under året har ett antal nya innovativa 
produkter levererats, bland annat en 
lågbyggd separator och komprimator 
som ger våra kunder en betydligt 
lägre investeringskostnad för 
avfallsterminaler. Utvecklingen av 
vårt nya styrsystem går enligt plan 
och under 2016 kommer minst fyra 
anläggningar att driftsättas med 
detta system. Vårt designteam för 
styrsystemet har inkluderat kraftfulla 
funktioner samtidigt som det är 
intuitivt och enkelt att använda. 

I slutet av 2015 fattade vi beslut 
om att gå in på marknaden för 
mobil sopsug. Denna breddning av 
vårt erbjudande har efterfrågats av 
våra strategiska kunder och är en 

naturlig utveckling för Logiwaste 
då det finns starka synergier både 
i produktutveckling och försäljning.  
Initiativet förväntas ge ett positivt bidrag 
till både tillväxt och resultat från 2017.

Säkerhet och hållbarhet har högsta 
prioritet
Logiwaste bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling. Våra lösningar 
minskar tung trafik, gör det enklare 
att källsortera, minskar risken för 
arbetsskador och förbättrar hygien. 
Vi arbetar hela tiden med att minska 
vårt företags koldioxidavtryck, bland 
annat genom optimering av vår 
leverantörsbas och att prioritera 
transportkoordinering. Arbetsmiljö och 
säkerhet både för vår egen personal 
och våra underleverantörer är alltid 
vår högsta prioritet. Vi har inte haft 
någon arbetsplatsolycka under 2015. 
Vår vision om noll arbetsplatsolyckor 
stöds av fortsatt högt säkerhetsfokus 
samt att vi kontinuerligt anpassar och 
förbättrar våra säkerhetsrutiner.

Vägen framåt
Det samlade resultatet 2015 ger oss 
goda möjligheter att fortsätta den 
positiva utvecklingen. Logiwaste är 
ett bra företag att arbeta på, vi har 

kompetenta medarbetare, många 
med djup specialistkompetens. De 
senaste årens tillväxt är resultatet av 
våra gemensamma ansträngningar 
inom Logiwaste. Vi som arbetar på 
Logiwaste är stolta över att vara med 
och bygga framtidens samhällen 
och vi kommer att fortsätta leverera 
innovativa och hållbara lösningar.

Thomas Andersson
VD
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Under 2015 har Logiwaste 
fortsatt sitt målinriktade 
arbete inom kvalitet, 
miljö och arbetsmiljö. Vår 
kundundersökning 2015 
visade mycket goda resultat. 

Under året som gått har vi fördjupat 
arbetet inom kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. Det är områden som är 
viktiga för Logiwaste, för Logiwastes 
kunder och även för samhället i stort. 
Logiwaste arbetar även kontinuerligt 
med sin leverantörsbas för att säkra 
att de uppfyller lagar och regler samt 
Logiwastes krav på kvalitet, miljö och 
arbetsmiljö. Under året har vi förnyat 
våra tre certifikat för kvalitet enligt ISO 
9001:2008, för miljöledning enligt ISO 
14001:2004 och ledningssystem för 
arbetsmiljö, OHSAS 18001.

Kvalitet
Kontinuerliga förbättringar är 
grundläggande för att skapa 
ökad lönsamhet och ökad 
kundtillfredsställelse. Logiwaste 
har arbetsmetoder för att driva 
kontinuerliga förbättringar och har 
även under året genomfört ett antal 
strategiska förbättringsprogram 
inriktat på förbättrad kvalitet i 
både produkter och processer. 
Utbildningar inom prioriterade 
områden har genomförts under 
2015 där vi sett snabba och goda 
resultat i verksamheten. Årets 
kundundersökning visade mycket goda 
resultat. Genomsnittlig kundnöjdhet 
var 8,52 på en skala från 1 till 10, med 
10 som bäst resultat.

Miljö
Vi strävar efter att minimera 
miljöpåverkan från vår verksamhet. 
Det är även en självklarhet att följa 
gällande miljölagstiftning samt 
övriga tillämpliga lokala, nationella 

och internationella regler och krav. 
Vid varje kundprojekt analyseras 
miljörisker och en miljöplan anpassad 
till den specifika situationen upprättas. 
Logiwaste identifierar och analyserar 
aktivt miljöaspekter i varje del av 
verksamheten och vidtar relevanta 
åtgärder. Ett strategiskt viktig initiativ 
under 2015 har varit ett program för 
omstrukturering av leverantörsbasen, 
bland annat för att minska utsläpp av 
koldioxid.

Arbetsmiljö
Det pågår ett löpande, aktivt och 
metodiskt arbete med att identifiera 
och förebygga risker för att skapa en 
god och säker arbetsmiljö för samtliga 
medarbetare på företaget och de 
leverantörer Logiwaste samarbetar 
med. Inom kundprojekt ger en god 
planering med tydlighet i rutiner och 
instruktioner grunden för hur arbetet 
ska genomföras och bedrivas. En 
arbetsmiljöplan upprättas inför varje 
projekt för att identifiera och förebygga 
risker. En arbetsberedning görs för 
alla arbetsmoment där alltid en 
riskbedömning ingår. Målsättningen 
är att helt undvika arbetsplatsolyckor. 
Under året har Logiwaste haft noll (0) 
arbetsplatsolyckor.

      
Logiwaste arbete med kvalitet,      
miljö och arbetsmiljö      
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Innovation och miljöförbättring 
Logiwastes nyutvecklade komprimator ger betydande mervärden både för 
kunder och för miljön. En unikt låg och kompakt utformning sänker markant 
kraven på takhöjd och golvyta vilket ger såväl lägre driftkostnader som lägre 
investeringskostnader. Genom att komprimera avfallet i containers ökar 
lagringsmängden betydligt. Det ger färre mil med tung trafik på våra gator och 
därigenom sänkta koldioxidhalter. 
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För Logiwaste står alltid 
kundernas behov, idéer och 
önskemål i centrum.

Logiwastes kunder efterfrågar 
produkter och lösningar som 
effektiviserar hanteringen av avfall 
och tvätt och som samtidigt har en 
positiv inverkan på hygien, miljö 
och arbetsmiljö. Kunden ställer 
dessutom höga krav på Logiwastes 
genomförandeprocesser för att 
få ett övergripande effektiv och 
kvalitetssäkrat byggprojekt.

Inom Logiwaste inspirerar vi och 
uppmuntrar till innovativa lösningar. Vi 
har en långsiktig, strategisk plan för 
produktutveckling baserad bland annat 
på en nära dialog med kunder och 
partners. Därigenom säkerställer vi att 
kontinuerligt ökande krav på och behov 
av effektiva lösningar för insamling av 
avfall och tvätt uppfylls.

De produkter och lösningar vi utvecklar 
och marknadsför har alltid sin 
utgångspunkt i användarens situation 
och behov. Under de senaste åren har 
vi utvecklat ett flertal produkter som 
både minskar kostnader och förenklar 
för användaren att hantera sitt avfall 
och sin tvätt. 

Vi har väl utvecklade processer och 
arbetsverktyg som säkerställer kvalitet 
och effektivitet i våra projekt och 
serviceuppdrag. Dessa omfattar även 
vårt samarbete med kunder, parterns 
och leverantörer. 

      
Innovativa lösningar skapar mervärden     
för både kunder och samhälle      

Nytänkande inom inkastpunkter

Logiwaste nedgrävda ventiler underlättar service 
och underhåll radikalt, samtidigt som behovet av 
en kostsam betongbunker elimineras.

Effektiv produktionsprocess

Genom en till 100 procent digitaliserad 
och molnbaserad informations- och 
dokumentationsprocess når vi en enkel, 
omedelbar och transparent produktionsprocess. 
Det är lätt att komma överens och ökar 
effektiviteten med mindre administration.

Kraftfullt och intuitivt styrsystem 

Logiwaste nyutveckalade styrsystem sätter en 
ny standard inom sopsugsbranschen. Avancerad 
fuktionallitet, intuitivt och enkelt handhavande.

Beröringsfri öppning och stängning av inkastluckan

Innovation med användaren i fokus. Logiwaste 
helautomatiska, beröringsfria inkastlucka 
förbättrar hygienen för användaren.
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Positiva drivkrafterna på våra 
marknader
Ett flertal olika faktorer ger positiv 
påverkan på Logiwaste möjligheter 
att agera och vara framgångsrik på 
våra marknader. Politiska beslut, 
utvecklingen inom vårdsektorn, 
bostadsmarknaden och den 
övergripande utvecklingen i världen. 

Politiska beslut
Förbättringar i avfallshantering och en 
minskad miljöpåverkan fortsätter att 
vara högt prioriterade områden bland 
befolkningen och politiker. Exempelvis 
ställer fler och fler Nordiska kommuner 
krav på lösningar med automatisk och 
maskinell insamling och källsortering 
av avfall. De arbetsmiljöproblem 
som finns vid manuell insamling av 
avfall uppmärksammas allt mer. 
Internationellt finns samma trender 
kombinerat med en vilja att bygga 
bostäder och sjukhus med modern 
teknologi. De system Logiwaste 
utvecklar och marknadsför matchar 
utvecklingen mycket väl. Att svensk 
miljöteknologi har ett gott rykte bidrar 
även det till Logiwaste möjligheter till 
tillväxt.

Vårdsektorn
Starka trender inom fastigheter för 
vårdsektorn är effektivt utnyttjande av 
lokaler, snabba arbetsflöden, minskad 
risk för smittspridning, patient- och 
personalsäkerhet och arbetsmiljö. 
Logiwaste lösningar passar väl in i 
kravbilden. Vagnstransporter och 
manuell hantering av avfall och 
tvätt elimineras, våra produkter är 
designade för att vara hygieniska och 
lätta att rengöra, säkerheten är hög 
både avseende access till inkast och 

tillgång till styrsystem. Den globala 
investeringstakten inom vårdsektorn 
är hög och förväntas öka under de 
kommande åren. 

Bostadsmarknaden
Bostadsbyggandet fortsätter att öka, 
framförallt i storstadsregionerna. De 
boende önskar en god närmiljö utan 
tung trafik och en enkel och hygienisk 
avfallshantering. Där det byggs 
nya bostadsområden bygger man 
energieffektivt, miljövänligt och med 
effektiva avfallshanteringsmetoder. 
Logiwaste lösningar passar dessa 
behov mycket bra och det ger goda 
förutsättningar till en fortsatt tillväxt.

Global urbanisering
Idag bor 54 procent av världens 
befolkning i städer och fram till mitten 
av seklet kommer siffran att stiga 
till 66 procent. Städerna står inför 
stora utmaningar, från fattigdom till 
föroreningar, men de är även grunden 
för ekonomisk tillväxt och katalysatorer 
för integration och innovation. 
Logiwaste lösningar hjälper städer 
hantera några av dessa utmaningar 
genom att erbjuda ökad säkerhet och 
hygien, minskade transporter och 
övergripande en mindre påverkan på 
miljön.

Logiwaste agerar på 
en växande och global 
marknad. Vi utvärderar 
och anpassar vårt 
kunderbjudande efter 
marknadens förutsättningar 
och drivkrafter. Det ger oss 
ökad konkurrenskraft och 
förutsättningar för tillväxt.   

Trender på våra marknader      
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Terminaldesign 
I denna terminal har kunden valt att hantera fyra 
olika fraktioner avfall. Den volymmässigt största 
avfallsfraktionen går till dubbla containers med 
komprimering. Den näst största fraktionen samlas 
upp i en container med komprimering och de två 
minsta fraktionerna går till var sin filtercontainer utan 
komprimering. På detta sätt har kunden minimerat 
totalkostnaden för sin avfallshantering och samtidigt 
reducerat påverkan på miljön.
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2014 2016

Logiwaste har under 
året fortsatt att anpassa 
och komplettera 
produktportföljen för att 
möta marknadens behov av 
kostnadseffektiva lösningar. 
Ett strategiskt viktigt tillskott 
i portföljen är system för 
mobil sopsug.  

      
Vår produktportfölj täcker in våra kunders   
behov av effektiv hantering av avfall och tvätt     

Bostäder och stadskärnor
Inom kundsegmentet bostäder och 
stadskärnor levererar vi en komplett 
uppsättning produkter, tjänster och 
lösningar för en effektiv hantering av 
användarnas avfall. Våra kundgrupper 
inom bostadssegmentet varierar. De 
återfinns i allt från mindre områden 
och enstaka flerbostadshus till 
höghusområden och där nya moderna 
stadsdelar växer fram.

Under året har Logiwaste fattat 
beslutet att gå in på den mobila 
sopsugsmarknaden vilket breddar 
vårt erbjudande till även mindre 
bostadsfastigheter.

Sjukhus och vårdhem
Logiwaste har en bred och komplett 
portfölj av produkter, system och 
lösningar för automatiserad hantering 

av avfall och tvätt i allt från mindre 
vårdhem till stora sjukhusprojekt 
För vårdhem har Logiwaste 
standardiserade lösningar som är 
snabba och enkla att installera till 
en mycket låg totalkostnad. För stora 
sjukhus kan Logiwaste leverera 
avancerade och moderna system med 
kapacitet för tusentals vårdplatser, 
hantering av multipla fraktioner 
avfall och avancerade system för helt 
automatisk tvätthantering.

Kommersiella fastigheter
Logiwaste har en mängd olika 
produkter och lösningar som 
är anpassade för olika typer av 
kommersiella fastigheter och publika 
områden. Exempel på dessa är kontor, 
flygplatser, mässor, idrottsarenor, 
saluhallar samt parker och torg. 

Etablering av Logiwaste AS i Norge 
för att med ökad närvaro finnas nära 
våra kunder på den växande Norska 
marknaden.

Nytt manuellt inkast, med lång livslängd 
i rostfri design. Lätt att rengöra och 
utföra service på. Inkastet kompletterar 
Logiwaste befintliga produktportfölj.

Nytt projekt: Östermalmshallen, 
Stockholm. Nytt avfallssystem med 
underjordisk terminal under gatan.

Nytt projekt: Karlstad sjukhus. 
Nytt modernt styrsystem ersätter 
befintligt.

Nytt projekt: Persaunet vårdhem, 
Trondheim. Kostnadseffektiv hanterng av 
avfall för 80 vårdplatser.
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2014 2016

Ett urval av pågående projekt under 2015    

Tiller Öst
Bostadsområde
Trondheim, Norge

Nya Karolinska Solna
Sjukhus
Stockholm, Sverige

Solbjer
Bostadsområde
Lund, Sverige

Moholt 50|50
Bostadsområde
Trondheim, Norge

Östermalmshallen
Saluhall
Stockholm, Sverige

Persaunet
Vårdhem
Trondheim, Norge

Nytt projekt: Helsingborgs Lassarett. 
Sop- och tvättsug. Installeras i både 
befintligt sjukhus och i ny byggad.

Nytt projekt: Moholt 50|50, Trondheim. 
Sopsugsanläggning till studentbostäder 
för två fraktioner avfall.

Nytt projekt: Solbjer, Lund. 
Sopsug med fyra fraktioner avfall till 
område i nya stadsdelen Brunnshög.

Lansering av ny lågbyggd komprimator. 
Se sidan 9 för mer om denna innovativa 
produkt.

Beslut om att gå in på marknaden för 
mobil sopsug.
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 Årsredovisning 2015
 Året i siffror
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Förvaltningsberättelse      

Styrelsen och verkställande direktören 
för Logiwaste AB, 556839-6245 får 
härmed avge årsredovisning för 2015, 
moderbolagets femte räkenskapsår 
och koncernens första.

Allmänt om verksamheten

Koncern
De två koncernbolagen erbjuder tjänster 
och produkter och service för en miljö 
och kostnadseffektiv automatiserad 
rörtransport av sopor, avfall och tvätt.

Det svenska moderföretaget bedriver 
verksamhet i såväl Sverige och Norge 
medan det norska dotterföretaget  
endast bedriver verksamhet i Norge.

Moderföretag
Bolaget erbjuder tjänster och 
produkter och service för en miljö 
och kostnadseffektiv automatiserad 
rörtransport av sopor, avfall och tvätt.

Bolaget bedriver verksamhet i såväl 
Sverige och Norge.

Bolaget ägs till 100% av M Industrial 
Invest AB, 556651-0672, med säte i 
Sigtuna.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning, tkr
Koncern
 2015-12-31  2014-12-31  2013-12-31  2012-12-31  2011-12-31
Nettoomsättning  46 386  -  -  -  -
Bruttoresultat  11 026  -  -  -  -
Bruttomarginal %  23,8  -  -  -  -
Res efter finansiella poster  528  -  -  -  -
i % av nettoomsättning (vinstmarginal)  1,1  -  -  -  -
Balansomslutning  29 616  -  -  -  -
Soliditet  37,7  -  -  -  -
Definitioner: se not

Räkenskapsåret 2015 är det första året med ett dotterföretag som konsolideras och koncernredovisning upprättas.

Moderföretag
 2015-12-31  2014-12-31  2013-12-31  2012-12-31  2011-12-31
Nettoomsättning  45 740  32 781  33 732  9 629  3 260
Bruttoresultat  11 828  7 954  5 269  2 525  1 152
Bruttomarginal %  25,9  24,3  15,6  26,2  35,3
Res efter finansiella poster  456  303  1 545  296  131
i % av nettoomsättning (vinstmarginal)  1  0,9  4,6  3,1  4
Balansomslutning  28 918  22 156  9 109  8 116  2 631
Soliditet %  38,7  26,4  28,3  17,1  44,6

Uppgifterna i flerårsöversikten har inte räknats om vid övergången till redovisningsprinciperna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) under 2014.
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Förvaltningsberättelse      

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret samt efter 
räkenskapsårets utgång

En nyemission gjordes under september 
2015 i noderföretaget, varvid aktie- 
kapitalet ökades med 2 840 600 kr 
och avsättning till överkursfond gjordes 
med 3 158 740 kr.

I februari 2015 bildades ett dotterbolag 
i Norge för att bearbeta en växande 
norsk marknad.

Forskning och utveckling
Koncern och moderföretag
Under året har investering gjorts i ett 
nytt styrsystem av moderföretaget. 
Finansiering av denna utveckling har 
gjorts av ägaren genom nyemission.

Förväntad framtida utveck-
ling samt väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer

Koncern
Framtida utveckling
Moderbolaget hade en betydligt 
högre orderstock i januari 2016 
jämfört med januari 2015. Det ger 
goda förutsättningar för en fortsatt 
stark långsiktig tillväxt. Aktiviteter på 
internationella marknader fortsätter. 
Etableringen av ett dotterföretag i 
Norge gjordes för att möta efterfrågan 
på den norska marknaden.

Väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer
Valutarisker
En betydande del av försäljningen i 
moderföretaget sker i NOK och en  
väsentlig del av inköpen görs i EUR. För 
dotterföretaget sker endast försäljning i 
NOK på norska marknaden och inköpen 
görs i EUR och SEK. Någon valutasäkring 
sker inte.

Prisrisker
Den helt dominerade delen av koncernens 
försäljning sker genom långsiktiga 
upphandlingar där prisnivån fastställs 
genom väl dokumenterade avtal, varför 
risken för prisvariationer är mycket liten.

Kreditrisker/Motpartsrisker

Helt övervägande delen av koncernens 
försäljning sker till stora välkonsoliderade 
kunder, mestadels inom offentlig 
verksamhet. De träffade avtalen har 
mestadels en betalningsplan där 
betalningen sker i samma takt som 
nedlagda kostnader. Moderbolaget 
har en historik av mycket små 
kundförluster.

Likviditetsrisker
Moderbolaget har en grundläggande 
lönsamhet och god finansiering med låg 
eller ingen utomstående skuldsättning. 
Även om koncernens expansion kräver 
växande rörelsekapital kan bolaget 
finansiera rörelsen så att likviditeten 
kontinuerligt kan hållas på en väl tilltagen 
nivå.

Ränterisker
Koncernen utsätts inte för ränterisker 
som kan få någon särskild betydelse 
för det ekonomiska resultatet.
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Förvaltningsberättelse      

Moderföretag
Framtida utveckling
Moderbolaget hade en betydligt högre 
orderstock i januari 2016 jämfört med 
januari 2015. Det ger goda förutsättningar 
för en fortsatt stark långsiktig 
tillväxt. Aktiviteter på internationella 
marknader fortsätter.

Väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer
Valutarisker
En betydande del av försäljning sker i 
NOK och en väsentlig del av inköpen görs 
i EUR. Någon valutasäkring sker inte.

Prisrisker
Den helt dominerade delen av  
försäljningen sker genom långsiktiga 
upphandlingar där prisnivån fastställs 
genom väl dokumenterade avtal, varför 
risken för prisvariationer är mycket liten.

Kreditrisker/Motpartsrisker
Helt övervägande delen försäljningen 
sker till stora välkonsoliderade kunder, 
mestadels inom offentlig verksamhet. 
De träffade avtalen har mestadels en 
betalningsplan där betalningen sker i 
samma takt som nedlagda kostnader. 
Bolaget har en historik av mycket små 
kundförluster.

Likviditetsrisker
Bolaget har en grundläggande lönsamhet 
och god finansiering med låg eller ingen 
utomstående skuldsättning. Även om 
bolagets expansion kräver växande 
rörelsekapital kan bolaget finansiera 
rörelsen så att likviditeten kontinuerligt 
kan hållas på en väl tilltagen nivå.

Ränterisker
Bolagets utsätts inte för ränterisker 
som kan få någon särskild betydelse 
för det ekonomiska resultatet.

Utländska filialer
Bolaget har en norsk filial där ett antal 
projekt drivs sedan några år tillbaka.

Förslag till disposition 
beträffande bolagets vinst 
eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att fritt eget kapital, kronor  
6 790 613 kr, disponeras enligt följande:

 Belopp i SEK  
Balanseras i ny räkning  6 790 613 
Summa  6 790 613  
 

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

    2015-01-01-  2014-01-01-
Belopp i SEK Not 2015-12-31  2014-12-31

Nettoomsättning  2  46 386 020  -
Kostnad sålda varor   -35 360 126  -

Bruttoresultat   11 025 894  -

Försäljningskostnader   -4 169 379  -
Administrationskostnader  8  -5 459 595  -
Övriga rörelseintäkter  3  100 000  -
Övriga rörelsekostnader  7  -967 000  -

Rörelseresultat   529 920  -

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter   29 650  -
Räntekostnader och liknande resultatposter  9  -31 817  -

Resultat efter finansiella poster   527 753  -

Resultat före skatt   527 753  -

Skatt på årets resultat  11,12  -175 504  -
 Årets resultat   352 249  - 

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare   352 249  -



21    Logiwaste Årsredovisning 2015

      
      
Balansräkning - koncernen      

Belopp i SEK  Not  2015-12-31  2014-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  13  5 421 077  -
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  14  80 750  -
  5 501 827  -
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  15  409 046  -
  409 046  -
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar  17  5 000  -
  5 000  -

Summa anläggningstillgångar   5 915 873  -

Omsättningstillgångar

Varulager m m  18
Råvaror och förnödenheter   1 320 420  -
  1 320 420  -
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   11 703 998  -
Skattefordringar   205 590  -
Upparbetad men ej fakturerad intäkt  19  6 803 251  -
Övriga fordringar   186 839  -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  20  119 030  -
  19 018 708  -
Kassa och bank   3 360 839  -

Summa omsättningstillgångar   23 699 967  -

 SUMMA TILLGÅNGAR   29 615 840  - 



22    Logiwaste Årsredovisning 2015

      
      
Balansräkning - koncernen      

Belopp i SEK  Not  2015-12-31  2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  21
Aktiekapital   3 840 600  -
Övrigt tillskjutet kapital   5 248 470  -
Reserver   -17 181  -
Balanserat resultat inkl årets resultat   2 105 461  -
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   11 177 350  -
Summa eget kapital   11 177 350  -

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld   155 974  -
  155 974  -
Kortfristiga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt  23  3 723 547  -
Leverantörsskulder   6 549 799  -
Skulder till moderföretag   1 000 000  -
Skatteskulder   56 504  -
Övriga kortfristiga skulder   1 155 148  -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  24  5 797 518  -
  18 282 516  -

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   29 615 840  - 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen   

  2015-12-31  2014-12-31
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar   7 500 000  7 000 000

 Summa   7 500 000  7 000 000 

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga
 Summa   -  - 
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Kassaflödesanalys - koncern      

Belopp i SEK  Not  2015-12-31  2014-12-31
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster   527 753  -
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m   334 179  -
  861 932  -
Betald skatt   -378 074  -
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  483 858  -

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager   -923 867  -
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   1 580 120  -
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder   2 429 227  -

Kassaflöde från den löpande verksamheten   3 569 338  -

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -5 421 077  -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -79 528  -

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -5 500 605  -

Finansieringsverksamheten

Nyemission   4 999 070  -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 999 070  -

Årets kassaflöde   3 067 803  -

Likvida medel vid årets början   293 036  -

 Likvida medel vid årets slut   3 360 839  - 
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Resultaträkning - moderföretag      

   2015-01-01-  2014-01-01-
Belopp i SEK Not 2015-12-31  2014-12-31

Nettoomsättning  2  45 740 160  32 781 465
Kostnad sålda varor   -33 912 593  -24 827 574

Bruttoresultat   11 827 567  7 953 891

Försäljningskostnader   -3 978 707  -2 467 536
Administrationskostnader  8  -6 509 595  -5 095 588
Övriga rörelseintäkter  3  100 000  -
Övriga rörelsekostnader  7  -967 000  -82 457

Rörelseresultat   472 265  308 310

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter   555  3
Räntekostnader och liknande resultatposter  9  -17 264  -5 454

Resultat efter finansiella poster   455 556  302 859

Bokslutsdispositioner  10  -101 437  -77 000
Resultat före skatt   354 119  225 859

Skatt på årets resultat  11,12  -91 311  -64 706
 Årets resultat   262 808  161 153 
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Balansräkning - moderföretag      

Belopp i SEK  Not  2015-12-31  2014-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten  13  5 421 077  -
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter  14  80 750  137 750
  5 501 827  137 750

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer  15  409 046  495 049
  409 046  495 049

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag  16  111 850  -
Andra långfristiga fordringar  17  5 000  5 000
  116 850  5 000

Summa anläggningstillgångar   6 027 723  637 799

Omsättningstillgångar

Varulager m m  18
Råvaror och förnödenheter   1 320 420  396 553
  1 320 420  396 553

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   9 302 355  15 008 682
Fordringar hos koncernföretag   283 686  -
Aktuell skattefordran   205 590  70 458
Upparbetad men ej fakturerad intäkt  19  5 597 850  4 705 332
Övriga fordringar   175 226  913 556
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  20  3 308 813  130 578
  18 873 520  20 828 606

Kassa och bank   2 696 677  293 036
Summa omsättningstillgångar   22 890 617  21 518 195

 SUMMA TILLGÅNGAR   28 918 340  22 155 994 
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Balansräkning - moderföretag      

Belopp i SEK  Not  2015-12-31  2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital  21

Bundet eget kapital
Aktiekapital (100000 aktier)   3 840 600  1 000 000
  3 840 600  1 000 000

Fritt eget kapital
Överkursfond   5 248 470  2 090 000
Balanserad vinst eller förlust   1 279 335  2 118 182
Årets resultat   262 808  161 154
  6 790 613  4 369 336

Summa eget kapital   10 631 213  5 369 336

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar   125 000  161 563
Periodiseringsfonder   583 972  445 972
  708 972  607 535

Kortfristiga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt  23  3 723 547  -
Leverantörsskulder   6 523 411  10 056 456
Skulder till moderföretag   1 000 000  2 000 000
Skulder till koncernföretag   -  -
Aktuell skatteskuld   -  151 632
Övriga kortfristiga skulder   416 271  1 073 002
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  24  5 914 926  2 898 033
  17 578 155  16 179 123

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   28 918 340  22 155 994 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - moderföretaget  

Ställda säkerheter  2015-12-31  2014-12-31

Panter och säkerheter för egna skulder
Företagsinteckningar   7 500 000  7 000 000

 Summa   7 500 000  7 000 000 

Ansvarsförbindelser   Inga  Inga
 Summa   -  - 
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Kassaflödesanalys - moderföretag     

Belopp i SEK  Not  2015-12-31  2014-12-31
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster   455 556  302 860
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m   222 531  -3 406 416
  678 087  -3 103 556
Betald skatt   -378 074  -87 140

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital  300 013  -3 190 696

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager   -923 867  -131 165
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   2 090 216  -10 027 635
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder   1 550 665  9 634 590

Kassaflöde från den löpande verksamheten   3 017 027  -3 714 906

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag   -111 850  -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -5 421 077  -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -79 528  -104 187

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -5 612 455  -104 187

Finansieringsverksamheten

Nyemission   4 999 070  3 040 000
Upptagna lån    2 000 000
Amortering av låneskulder    -1 600 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   4 999 070  3 440 000

Årets kassaflöde   2 403 642  -379 093

Likvida medel vid årets början   293 036  672 130

 Likvida medel vid årets slut   2 696 678  293 037 
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Noter      

Not 1 
Redovisningsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma  
redovisningsprinciper som koncernen.

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

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling 
tillämpas aktiveringsmodellen. Det 
innebär att utgifter som uppkommit 
under utvecklingsfasen redovisas som 
tillgång när samtliga nedanstående 
förutsättningar är uppfyllda:

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa 
den immateriella anläggningstillgången 
så att den kan användas eller säljas.

• Avsikten är att färdigställa den  
immateriella anläggningstillgången 
och att använda eller sälja den.

• Förutsättningar finns för att använda 
eller sälja den immateriella anläggnings-
tillgången.

• Det är sannolikt att den immateriella 
anläggningstillgången kommer att  
generera framtida ekonomiska fördelar.

• Det finns erforderliga och adekvata 
tekniska, ekonomiska och andra 
resurser för att fullfölja utvecklingen 
och för att använda eller sälja den 
immateriella anläggningstillgången.

• De utgifter som är hänförliga till den 
immateriella anläggningstillgången 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som 
förvärvats av företaget är redovisade 
till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. Utgifter för internt 
genererad goodwill och varumärken 
redovisas i resultaträkningen som 
kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.

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.  
[alt Avskrivning på [ange vilken] räknas 
in i det redovisade värdet för varulager/
annan anläggningstillgång.]

 Koncern  Moderföretag
 år  år

Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten  5  5

Förvärvade immateriella tillgångar
Patent  5  5
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Noter      

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats 
som finansiella eller operationella 
leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal 
är ett leasingavtal enligt vilka de 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.

Finansiella leasingavtal
Rättigheter och skyldigheter enligt 
finansiella leasingavtal redovisas som 
tillgång och skuld i balansräkningen. 
Vid det första redovisningstillfället 
värderas tillgången och skulden till det
lägsta av tillgångens verkliga värde och 
nuvärdet av minimileaseavgifterna. 
Utgifter som är direkt hänförbara till 
ingående och upplägg av leasingavtalet 
läggs till det belopp som redovisas som 
tillgång.

Efter det första redovisningstillfället 
fördelas minimileaseavgifterna på 
ränta och amortering av skulden enligt 
effektivräntemetoden. Variabla  
avgifter redovisas som kostnader  
det räkenskapsår de uppkommit.
Den leasade tillgången skrivs av över 
nyttjandeperioden [leasingperioden].

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

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.

Nettoinvesteringar i utlandsverksamhet
En valutakursdifferens som avser en 
monetär post som utgör en del av en  
nettoinvestering i en utlandsverksamhet 
och som är värderad utifrån anskaffnings-
värde redovisas i koncernredovisningen 
som en separat komponent direkt i 
eget kapital.

Omräkning av utlandsverksamheter
Tillgångar och skulder, inklusive 
goodwill och andra koncernmässiga 
över- och undervärden, räknas 
om till redovisningsvalutan till 
balansdagskurs. Intäkter och 
kostnader räknas om till avista kursen 
per varje dag för affärshändelserna 
om inte en kurs som utgör en 
approximation av den faktiska kursen 
används (t.ex. genomsnittlig kurs). 

Valutakursdifferenser som uppkommer 
vid omräkningen redovisas direkt mot 
eget kapital.

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 inte för temporära 
skillnader som härrör från första 
redovisningen av goodwill. 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 skatte-regler 
som är beslutade före balansdagen 
och har inte nuvärdeberäknats.  
Uppskjutna skattefordringar har 

 Koncern  Moderföretag
 år  år

Följande avskrivningstider tillämpas:
Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer  5  5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda 
avskrivningar redovisas i de enskilda företagen som ackumulerade 
överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.
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värderats till högst det belopp som 
sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida 
skattepliktiga resultat. Värderingen 
omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas  
obeskattade reserver upp på 
uppskjuten skatt och eget kapital.

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.

Om tillämpligt:
I de fall köpevillkoren innebär att köparen 
erhåller en finansiering är intäktens 
verkliga värde nuvärdet av alla framtida 
betalningar.

Tjänsteuppdrag och entreprenad-
avtal - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande 
räkning redovisas som intäkt i takt 
med att arbete utförs och material 
levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag och entreprenad-
avtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter 
för uppdrag till fast pris redovisas som 
intäkt och kostnad med utgångspunkt 
från färdigställandegraden på 
balansdagen. 

Färdigställandegraden beräknas som 
nedlagda uppdragsutgifter för utfört 
arbete på balansdagen i förhållande till 
beräknade totala uppdragsutgifter.

Intäkt redovisas endast med det  
belopp som motsvarar de uppkomna 
uppdragsutgifterna som sannolikt 
kommer att ersättas av beställaren 
eftersom det ekonomiska utfallet inte 
kan beräknas på tillförlitligt sätt.

En befarad förlust redovisas som kostnad 
eftersom det är sannolikt att de totala 
uppdragsutgifterna kommer att överstiga 
den totala uppdragsinkomsten.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka 
moderföretaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 % av röstetalet eller 
på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande. Bestämmande inflytande 
innebär en rätt att utforma ett företags 
finansiella och operativa strategier i 
syfte att erhålla ekonomiska fördelar.  
Redovisningen av rörelseförvärv 
bygger på enhetssynen. Det innebär 
att förvärvsanalysen upprättas per 
den tidpunkt då förvärvaren får 
bestämmande inflytande. Från och 
med denna tidpunkt ses förvärvaren 
och den förvärvade enheten som en 
redovisningsenhet. Tillämpningen av 
enhetssynen innebär vidare att alla 
tillgångar (inklusive goodwill) och 
skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för 
delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag 
beräknas till summan av verkligt värde 
vid förvärvstidpunkten för erlagda  
tillgångar med tillägg av uppkomna  
och övertagna skulder samt emitterade 
eget kapitalinstrument, utgifter som är 
direkt hänförliga till rörelseförvärvet
samt eventuell tilläggsköpeskilling.  
I förvärvsanalysen fastställs det  
verkliga värdet, med några undantag, 
vid förvärvstidpunkten av förvärvade 
identifierbara tillgångar och övertagna 
skulder samt minoritetsintresse.  
Minoritetsintresse värderas till verkligt 
värde vid förvärvstidpunkten. Från och 
med förvärvstidpunkten inkluderas i 
koncernredovisningen det förvärvade 
företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder 
liksom eventuell uppkommen goodwill 
eller negativ goodwill.

Eliminering av transaktioner mellan 
koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, 
intäkter och kostnader och orealiserade 
vinster eller förluster som uppkommer 
vid transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras i sin helhet.



31    Logiwaste Årsredovisning 2015

      
      
Noter      

Not 2 
Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad   

  2015-01-01-  2014-01-01-
  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Nettoomsättning per rörelsegren
Entreprenaduppdrag   39 352 690  -
Serviceuppdrag   7 033 330  -

   46 386 020  - 

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige   33 031 135  -
Norge   13 354 885  -

   46 386 020  - 

Moderföretag

Nettoomsättning per rörelsegren
Entreprenaduppdrag   38 706 830  31 275 810
Serviceuppdrag   7 033 330  1 505 655

   45 740 160  32 781 465 

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige   33 031 135  26 035 658
Norge   12 709 025  6 745 807

   45 740 160  32 781 465 

Not 3 
Övriga rörelseintäkter      

  2015-01-01-  2014-01-01-
  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Övrigt   100 000  -
 Summa   100 000  - 

Moderföretag

Övrigt   100 000  -
 Summa   100 000  - 
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Not 4 
Anställda och personalkostnader     

 2015-01-01-   2014-01-01-
Medelantalet anställda 2015-12-31  Varav män  2014-12-31  Varav män
Moderföretag

Sverige  8  8  6  6
Totalt moderföretaget  8  8  6  6

Dotterföretag

Totalt dotterföretag  -  -  -  -
Koncernen totalt  8  8  6  6 

  2015-01-01-  2014-01-01-
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader  2015-12-31  2014-12-31
Moderföretag

Löner och andra ersättningar   5 655 023  3 621 338
Sociala kostnader   2 599 893  1 535 602
(varav pensionskostnader) 1)   682 714  342 907

Koncern

Löner och andra ersättningar   5 655 023  3 621 338
Sociala kostnader   2 599 893  1 535 602
(varav pensionskostnader) 2)   682 714  342 907

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 148 080 kr (fg år 99 871 kr) företagets ledning avseende 1 (1) personer. Inga utestående 
pensionsförpliktelser till dessa finns. 
2) Av koncernens pensionskostnader avser 148 80 kr (fg år 99 871 kr) företagets ledning avseende 1 (1) personer. Koncernen har inga 
utestående pensionsförpliktelser till dessa.

Not 5 
Arvode och kostnadsersättning till revisorer     

  2015-01-01-  2014-01-01-
  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
Revisionsarvode   83 326  46 204

 Summa   83 326  46 204 

Moderföretag

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
Revisionsarvode   83 326  46 204

 Summa   83 326  46 204 



33    Logiwaste Årsredovisning 2015

Not 6 
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   

  2015-01-01-  2014-01-01-
  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Koncessioner, patent, licenser, varumärken   -57 000  -60 891
Nedlagda kostnader på annans fastighet   -  -42 297
Inventarier, verktyg och installationer   -165 531  -119 604
  -222 531  -222 792

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion:
-Kostnad för sålda varor   57 000  60 891
-Administrationskostnader   165 531  161 901
  222 531  222 792

Moderföretag

Koncessioner, patent, licenser, varumärken   -57 000  -60 891
Nedlagda kostnader på annans fastighet   -  -42 297
Inventarier, verktyg och installationer   -165 531  -119 604
  -222 531  -222 792
-Kostnad för sålda varor   57 000  60 891
-Administrationskostnader   165 531  161 901

   222 531  222 792 

Not 7 
Övriga rörelsekostnader      

  2015-01-01-  2014-01-01-
  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär   967 000  -
 Summa   967 000  - 

Moderföretag

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär   967 000  82 457
 Summa   967 000  82 457 

      
      
Noter      
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Not 8 
Operationell leasing - leasetagare     

   2015-01-01-  2014-01-01-
  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter   466 049  -
Totala leasingkostnader   466 049  -
Leasingintäkter avseende objekt som vidareuthyrts uppgår till    -
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år   447 904  -
Mellan ett och fem år   277 235  -

   725 139  - 

Moderföretag

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Minimileaseavgifter   466 049  477 112
Totala leasingkostnader   466 049  477 112
Leasingintäkter avseende objekt som vidareuthyrts uppgår till    -
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

Inom ett år   447 904  400 595
Mellan ett och fem år   277 235  677 830

   725 139  1 078 425 

Not 9 
Räntekostnader och liknande resultatposter     

  2015-01-01-  2014-01-01-
  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Räntekostnader, koncernföretag   9 166  -
Räntekostnader, övriga   22 651  -

   31 817  - 

Moderföretag

Räntekostnader, koncernföretag   9 166  -
Räntekostnader, övriga   8 098  5 454

   17 264  5 454 



35    Logiwaste Årsredovisning 2015

      
      
Noter      

Not 10 
Bokslutsdispositioner moderföretag     

  2015-01-01-  2014-01-01-
  2015-12-31  2014-12-31

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:
Inventarier, verktyg och installationer   -36 563  -21 000
Periodiseringsfond, årets avsättning   138 000  98 000

 Summa   101 437  77 000 

Not 11 
Skatt på årets resultat      

   2015-01-01-  2014-01-01-
  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Aktuell skatt   120 618  -
Uppskjuten skatt   54 886  -

   175 504  - 

Moderföretag

Aktuell skatt   91 311  64 706
   91 311  64 706 

Not 12 
Avstämning effektiv skatt      

  2015  2014
Koncernen  Procent  Belopp  Procent  Belopp

Resultat före skatt   527 753   -
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22,0%  -116 106  0,0%  -
Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag  27%  -3 610  0,0%  -
Andra icke-avdragsgilla kostnader  22%  -55 983  0,0%  -
Ej skattepliktiga intäkter  22%  195  0,0%  -

 Redovisad effektiv skatt   -175 504   - 

Moderföretaget  Procent  Belopp  Procent  Belopp

Resultat före skatt   354 119   225 860
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 22,0%  -77 906  22,0%  -49 689
Andra icke-avdragsgilla kostnader  22%  -12 961  22%  -13 871
Ej skattepliktiga intäkter  22%  193  22%  1
Övrigt  22%  -637  22%  -1 147

 Redovisad effektiv skatt   -91 311   -64 706 
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Not 13
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten   

  2015-12-31  2014-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Årets investeringar   5 421 077  -
  5 421 077  -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
  -  -

 Redovisat värde vid årets slut   5 421 077  - 

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Årets investeringar   5 421 077  -
  5 421 077  -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
  -  -

 Redovisat värde vid årets slut   5 421 077  - 

Not 14
Koncessioner, patent, licenser, varumärken     

  2015-12-31  2014-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början   285 000  -
Vid årets slut   285 000  -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början   -147 250  -
-Årets avskrivning enligt plan   -57 000  -
Vid årets slut   -204 250  -

 Redovisat värde vid årets slut   80 750  - 

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början   285 000  285 000
Vid årets slut   285 000  285 000
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början   -147 250  -86 359
-Årets avskrivning enligt plan   -57 000  -60 891
Vid årets slut   -204 250  -147 250

 Redovisat värde vid årets slut   80 750  137 750 
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Not 15
Inventarier, verktyg och installationer     

  2015-12-31  2014-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början   581 039  -
-Nyanskaffningar   79 528  -
-Omklassificeringar   211 480  -
-Vid årets slut   872 047  -
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början   -227 404  -
-Omklassificeringar   -70 066  -
-Årets avskrivning   -165 531  -
-Vid årets slut   -463 001  -

 Redovisat värde vid årets slut   409 046  - 

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår med följande belopp  Inga  Inga

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början   581 039  476 852
-Nyanskaffningar   79 528  104 187
-Omklassificeringar   211 480  211 480
-Vid årets slut   872 047  792 519
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början   -227 404  -110 916
-Omklassificeringar   -70 066  -70 066
-Årets avskrivning   -165 531  -116 488
-Vid årets slut   -463 001  -297 470

 Redovisat värde vid årets slut   409 046  495 049 

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår med följande belopp  Inga  Inga

      
      
Noter      
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Not 16
Andelar i koncernföretag      

  2015-12-31  2014-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Förvärv   111 850  -

 Redovisat värde vid årets slut   111 850  - 

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

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

  2015-12-31  2014-12-31
Dotterföretag / Org nr / Säte  Antal andelar  i %  Redovisat värde  Redovisat värde
Logiwaste AS, 915 016 324, Bergen Norge  100 000  100  111 850  -

   111 850  - 

Dotterföretaget redovisade ett resultat på NOK 16 661 och hade ett eget kapital på NOK 109 861.

Not 17
Andra långfristiga fordringar      

  2015-12-31  2014-12-31

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början   5 000  -

 Redovisat värde vid årets slut   5 000  - 

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början   5 000  5 000

 Redovisat värde vid årets slut   5 000  5 000 

Not 18
Varulager m m      

  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Råvaror och förnödenheter   1 320 420  -
 Totalt   1 320 420  - 

Moderföretag

Råvaror och förnödenheter   1 320 420  396 553
 Totalt   1 320 420  396 553 
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Not 19
Upparbetad men ej fakturerad intäkt     

  2015-12-31  2014-12-31

Entreprenaduppdrag

Koncern

Uppdragsinkomster som redovisats som intäkt   30 151 704  -
Ackumulerade uppdragsutgifter och redovisad vinst
Erhållna förskott   -23 348 453  -

   6 803 251  - 

Moderföretag

Uppdragsinkomster som redovisats som intäkt   28 946 303  58 015 886
Ackumulerade uppdragsutgifter och redovisad vinst
Erhållna förskott   -23 348 453  -53 310 554

   5 597 850  4 705 332 

Uppdragsinkomster från pågående fastprisuppdrag redovisas med tillämpning av successiv vinstavräkning. 
Beräkningen sker på basis av utfört arbete vid periodens utgång i förhållande till det beräknade arbetet för hela uppdraget.

Not 20
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    

  2015-12-31  2014-12-31

Koncern

Förutbetalda hyror   99 770  -
Övriga poster   19 260  -

   119 030  - 

Moderföretag

Förutbetalda hyror   99 575  99 575
Upplupen intäkt koncernföretag   3 189 978  -
Övriga poster   19 260  31 003

   3 308 813  130 578 
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Not 21 
Eget kapital      

  Övrigt   Balanserat
 Aktie-  tillskjutet   resultat inkl
 kapital  kapital  Reserver  årets resultat
Koncernen

Vid årets början  1 000 000  -  -  2 279 336

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Omräkningsdifferenser    -17 181  17 181
Summa  1 000 000  -  -17 181  2 296 517

Transaktioner med koncernens ägare
Nyemission inkl överkurs  1 840 600  5 248 470
Summa  1 840 600  5 248 470  -  -

Omföring mellan poster i eget kapital
Fondemission  1 000 000  -1 000 000
Omräkningsdifferenser     456 695
Summa  1 000 000  -  -  -543 305

Övriga poster
Årets resultat     352 249
Summa  -  -  -  352 249

 Eget kapital 2015-12-31  3 840 600  5 248 470  -17 181  2 105 461 

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 032 942 kr (1 032 942 kr).

 Aktie-  Överkurs-  Balanserad  Årets
 kapital  fond  vinst  vinst
Moderföretag

Vid årets början  1 000 000  2 090 000  2 118 182  161 154
Nyemission  1 840 600  3 158 470
Fondemission  1 000 000   -1 000 000
Omföring av föreg års vinst    161 154  -161 154
Årets resultat     262 807

 Vid årets slut  3 840 600  5 248 470  1 279 336  262 807 

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 032 942 kr (1 032 942 kr).
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Not 22 
Avsättningar för övriga skatter      

  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Avsättning för övriga skatter   155 974  -
  155 974  -

Moderföretag

  -  -

Not 23 
Fakturerad men ej upparbetad intäkt     

  2015-12-31  2014-12-31
Entreprenaduppdrag

Koncern
Uppdragsinkomster som redovisats som intäkt   64 118 227  -
Ackumulerade uppdragsutgifter och redovisad vinst
Erhållna förskott   -67 841 774  -

   -3 723 547  - 

Moderföretag
Uppdragsinkomster som redovisats som intäkt   64 118 227  -
Ackumulerade uppdragsutgifter och redovisad vinst
Erhållna förskott   -67 841 774  -

   -3 723 547  - 

Uppdragsinkomster från pågående fastprisuppdrag redovisas med tillämpning av successiv vinstavräkning. Beräkningen sker på basis av 
utfört arbete vid periodens utgång i förhållande till det beräknade arbetet för hela uppdraget.

      
      
Noter      
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Not 24 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    

  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Personalrelaterade poster   1 419 367  -
Reservering projekt   4 199 998  -
Övriga poster   178 153  -

   5 797 518  - 

Moderföretag

Personalrelaterade poster   1 419 367  1 026 908
Förutbetalda intäkter   -  100 000
Reservering projekt   4 082 590  1 726 124
Övriga poster   412 969  45 000

   5 914 926  2 898 032 

Not 25 
Likvida medel      

  2015-12-31  2014-12-31
Koncern

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank   3 360 839  -

   3 360 839  - 

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.

  2015-12-31  2014-12-31
Moderföretag

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa och bank   2 696 677  293 036

   2 696 677  293 036 

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.
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Not 26 
Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen     

  2015-12-31  2014-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Koncernen

Avskrivningar   222 531  -
Orealiserade kursdifferenser   111 648  -

   334 179  - 

  2015-12-31  2014-12-31
Moderföretaget

Avskrivningar   222 531  222 792
Omklassificering   -  260 299
Reservering projektförluster   -  1 111 643
Förändring av pågående projekt   -  -5 001 150

   222 531  -3 406 416 

Not 27 
Koncernuppgifter      

Företaget är helägt dotterföretag till M Industrial Invest AB, org nr 556651-0672 med säte i Sigtuna. Moderföretaget upprättar 
koncernredovisning för den största koncernen.

From detta verksamhetsår omfattas det norska dotterföretaget Logiwaste AS i koncernredovisningen.

Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1 % av inköpen och 5 % av försäljningen andra företag inom hela den 
företagsgrupp som koncernen tillhör.

Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1 % av inköpen och 7 % av försäljningen andra företag inom hela den 
företagsgrupp som företaget tillhör.

      
      
Noter      
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