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Logiwaste är ett Svenskt miljöteknikföretag grundat 2006. Bolaget bidrar till en bättre 
totalekonomi, arbetsmiljö, närmiljö och en hållbar framtid genom helhetslösningar inom 
automatiserad avfallshantering.  Logiwaste har vidareutvecklat avfallssugtekniken genom 
innovativa, driftsäkra och effektiva system och anläggningar för hushållsavfall, kommersiellt 
avfall och tvätt. Vanliga användningsområden inkluderar avfallssug för bostadsområden,  
innerstadsområden och kommersiella fastigheter, samt avfallssug och tvättsug för sjukhus 
och vårdmiljöer.
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Vårt bidrag till 
det hållbara 
samhället
Det är uppenbart att vi inte kan fortsätta använda 
jordens tillgångar på det sätt vi gör, producera 
och förbruka energi på det sätt vi gör. I takt med 
att det globala samhällets välstånd ökar bryr 
vi oss allt mer om hur vi mår och hur vi lever.  
Engagemanget och insikten att vi alla kan göra 
något för miljön i vår vardag ökar. Det ska vara 
hållbart, energieffektivt, bra för både närmiljö,  
arbetsmiljö och för samhället i stort. Och inte 
minst enkelt.

Hur vi väljer att hantera vårt avfall i vår vardag 
blir en naturlig och viktig del av detta. Genom 
att vi i samhället arbetar målmedvetet med 
att minska avfallet, öka återvinningen och 
återbruket minskar vi påverkan på miljön. 
Det avfall som samlas in ska tas omhand 
på ett ansvarsfullt och miljösmart sätt.

Det du nu håller i handen är Logiwastes  
bidrag till det hållbara samhället.
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Första installationen av Logiwastes patenterade 
lagringsventil. Med en dubbelt så stor  
lagringskapacitet, inget behov av cementbunker 
och enkelt underhåll ger den Logiwaste kunder 
både minskad investeringskostnad och lägre 
driftskostnad.

Första installation av Logiwastes utomhusinkast 
i utförande av syrafast borstat stål. Inkasten 
har en exklusiv design med beröringsfri 
automatisk öppning av luckan. Livskvalitet, 
enkelt och hygieniskt för de boende och 
mycket lång livslängd ger Logiwastes kunder 
ett högt värde på sina investeringar.

Driftsättning och överlämning till kund av  
avfallssugsystemet i Trondheim, Grilstad 
Marina. Systemet drivs av Renholdsverket 
AS efter utbildning av Logiwaste. Logiwaste  
tillhandahåller service och underhåll på systemet 
under en femårsperiod.

Trondheim Kommune ger Logiwaste förtroendet 
att bygga ett andra system för automatisk  
avfallshantering i Trondheim, bostadsområdet 
Tiller Öst.

Driftsättning och överlämning till kund av  
ett nytt styrsystem för Södersjukhusets  
avfallsanläggning i Stockholm.

Logiwaste levererar den första fabriksbyggda 
terminalmodulen med allt som behövs för att 
driva ett avfallssugsystem inbyggt i en stan-
dardcontainer. En mycket kompakt lösning som 
möjliggör en mindre och betydligt enklare ter-
minalbyggnad.

Etablering av ett strategiskt partnerskap för 
att erbjuda Logiwastes kunder helhetslösningar 
för hantering av matavfall från restaurangkök.

Logiwaste lanserar ett nytt servicekoncept 
där kunder erbjuds drift, underhåll och service 
för alla sopsugssystem på den Skandinaviska 
marknaden.
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År 2050 kommer två tredjedelar av jordens 
befolkning att bo i städer, upp från omkring 
hälften i början av 2000-talet. Med en globalt 
växande befolkning och ökad urbanisering växer 
behovet av effektiva system för hantering av 
avfall. Framtidens avfallshantering måste 
vara miljömässig, enkel och lättillgänglig 
för medborgaren och kostnadseffektiv för 
samhället. Stationära avfallssugsystem uppfyller 
dessa krav och kommer att spela en ökande 
roll i framtidens avfallshantering.

Med stigande ekonomiskt välstånd ökar både 
möjligheten att ha högklassiga och effektiva 
sjukhus och kraven på dessa. Där spelar  
automatiska system för både avfall och tvätt 
en viktig roll för vårdtagarens upplevelse, 
minskad risk för smitta, arbetsmiljö för  
anställda och kostnadseffektiv drift. 

Logiwaste har snabbt blivit en viktig leverantör 
av automatiska system för avfalls- och  
tvätthantering på den skandinaviska marknaden, 
både för bostäder och sjukhus. Vi har några 

av branschens mest erfarna och kompetenta 
medarbetare inom utveckling och drift av 
stationära avfallssugsystem.

Vi installerar idag automatiska system för 
tvätt, avfall och mat på det som kommer att 
bli ett av världens mest moderna sjukhus, 
Nya Karolinska Solna. Logiwaste är stolta 
över att ha fått förtroendet att vara med och 
bygga detta sjukhus där det ställs höga krav 
på innovativa och hållbara lösningar samt 
inte minst en säker arbetsmiljö.

En av de marknader som kommit längst i 
att etablera stationära avfallsanläggningar 
som en standardiserad lösning är Trondheim 
Kommune i Norge. Bland annat säger 
Trondheim Kommune att vid nybyggnation av 
bostadsområden med 300 eller fler bostäder 
ska stationär avfallssug installeras. Logiwaste 
arbetar aktivt med Trondheim Kommune för 
att både standardisera och förbättra system 
och lösningar för avfallsinsamling.

Automatiska system för avfallshantering ger ökad 
livskvalitet för medborgare, kostnadseffektivitet och 
ett hållbart samhälle.

      

BREV FRÅN VD      
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Logiwaste fortsätter att investera i innovativa 
lösningar med hög kvalitet. Driftsäkra system 
med låg livscykelkostnad som gör det enkelt 
för användare är av hög prioritet för våra kunder, 
oavsett om det gäller bostäder, sjukhus eller 
offentliga miljöer.

Tillväxt
Förutsättningarna för tillväxt på de marknader 
vi är aktiva är fortsatt mycket goda. Logiwastes 
marknadsandel ökar, urbanisering, byggande 
av bostäder och modernisering av sjukhus 
fortsätter med oförminskad kraft. Vi ser en 
ökad förståelse för de värden en stationär 
avfallsanläggning ger jämfört med andra 
lösningar. Medborgare värdesätter i högre grad 
automatiska insamlingslösningar vid val av 
bostad. Automatisering är en generell trend 
i samhället.

Under året har Logiwaste vunnit ett antal 
kontrakt, bland annat har vi återigen fått  
förtroendet av Trondheim Kommune att  
bygga en stationär avfallsanläggning för ett 
nytt bostadsområde. Vi har också gått in 
på marknaden för service av automatiska  
avfallsanläggningar. Utöver vår närvaro i 
Sverige och Norge har vi också under året 
tagit steget in i Danmark, framförallt inom 
affärsområdet sjukhus. 

Antalet potentiella affärer på den Skandinaviska 
marknaden stiger kraftigt under slutet av 
2014 och hela 2015. Vi räknar med att det 
kommer att ge en positiv effekt på både 
tillväxt och lönsamhet.

Lönsamhet
Logiwaste fortsätter att visa ett positivt  
resultat under kraftig tillväxt samtidigt som vi 
prioriterar investeringar i produktutveckling. 
Vi förstärker projektorganisationen och  
standardiserar arbetssätt vilket kommer att 
ge positiva effekter på projektmarginaler. 
Vi bibehåller kostnadsflexibilitet och säkrar 
kompetens och kapabilitet genom strategiska 
samarbeten inom områden som styrsystem, 
installation och tillverkning.

I Norge har vi haft ett utmanade 2013, 
bland annat på grund av valutaeffekter och 
störningar i projekten. Vi har nu justerat 
priser och 2014 ser ut att bli betydligt bättre. 

Vägen framåt
Konkurrensen på den Skandinaviska marknaden 
ökar. Vi ser mer kompetenta kunder 
som ställer ökade krav på produkter och 
lösningar. Detta är positivt för branschen 
och för Logiwaste. Logiwaste fokus på 
innovativa lösningar som ger kunder kvalitet 
är uppskattat.

Vi ska öka vår konkurrenskraft genom att 
fortsätta
• växa lönsamt genom ökad närvaro på den 

Skandinaviska marknaden och ha ett nära 
samarbete med våra kunder och andra 
viktiga aktörer på marknaden,

• förstärka vår kapabilitet att kostnadseffektivt 
genomföra projekt,

• utveckla innovativa produkter och lösningar  
med fokus på långsiktig kostnadseffektivitet 
och låg resurs- och energianvändning i 
kombination med enkelhet för användaren,

• arbeta med våra leverantörer för en flexibel 
och kostnadseffektiv försörjning av lösningar, 
produkter och tjänster med hög kvalitet,

• att tillsammans med andra aktörer förklara 
fördelar med automatiska avfallslösningar 
för våra kunder och slutanvändare.

Förutsättningar är mycket goda för vår bransch, 
både på den förhållandevis mogna marknaden 
Skandinavien men även globalt. Logiwaste 
är väl positionerade för att ta tillvara de  
möjligheter som ligger framför oss, inte 
minst med hjälp av våra kompetenta och 
engagerade medarbetare.
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Marknaden för stationära 
avfallssugssystem växer 
Drivkrafter för tillväxten är urbanisering och 
krav på ett hållbart samhälle, totalekonomiskt 
effektiva lösningar för avfallshantering och inte 
minst medborgares önskemål och krav på enkel 
avfallshantering. Ökat ekonomiskt välstånd 
och längre livslängd bland befolkningen ger  
investeringar i sjukhus där automatiska system 
för avfall, tvätt och matavfall är grundläggande 
för hygien, effektiv drift och bra arbetsmiljö.

Urbanisering och krav på ett 
hållbart samhälle
Antalet boende i våra städer ökar kraftigt. 
Ett exempel är Stockholms innerstad, där 
beräknas antalet lägenheter öka till 224.000 
år 2021, upp från 192.000 år 2011. Förtätning 
av boendet är en stark trend. Vi ser samma  
situation för alla större städer i Skandinavien. 
Mängden avfall som ska hanteras ökar kraftigt  
och ger potentiellt ett antal negativa effekter. 
Ökad tung trafik ger trafikrisker, buller,  
avgasutsläpp och trafikstörningar. Ökad  
avfallsmängd ger mer skadedjur och andra  
negativa hygieneffekter. Arbetsmiljön för de 
som ska samla in avfallet försämras ytterligare. 
Vi ser en starkt positiv trend för lösningar och 
teknik som minskar dessa effekter. Logiwaste 
lösningar för nedgrävda och automatiska  
avfallssystem uppfyller kraven.

Totalekonomiskt effektiva 
lösningar för avfallshantering
Allt fler analyser visar att stationära avfallssug-
system är den totalekonomiskt bästa lösningen 
för de flesta boendesituationer. I Trondheim 
Kommune, Norge, har man exempelvis beslutat 

att vid nybyggnation av bostadsområden med 
300 eller fler bostäder ska stationär avfallssug 
installeras. I Bergen stad, Norge, pågår en total 
moderninsering av avfallshanteringen där ett 
antal nedgrävda stationära avfallssystem är 
kärnan i förändringen. 

Logiwastes innovativa lösningar hjälper våra 
kunder att minska investeringskostnaderna 
och hålla en låg driftskostnad.

Moderna sjukhus
Det globala välståndet ökar och med det  
kravet på en modern och effektiv sjukvård. 
Den ökande livslängden bland befolkningen 
gör att  nybyggnationen av sjukhus globalt är 
hög och kommer att fortsätta vara hög under 
många år framåt. Automatiska system för avfall 
och tvätt är en självklar del av ett modernt 
sjukhus.

Många system är 20-30 år gamla och har en 
stor potential att effektiviseras och att ersätta 
gamla lösningar med en ökad grad av automation, 
en säkrare användarhantering och effektivare 
drift.

Kunden lägger stor vikt på innovativa lösningar 
med fokus på hela tvätt- och avfallsflödet.  
Logiwaste erfarenhet och kompetens gör att 
vi kan hjälpa kunder både i Skandinavien och 
resten av världen.

      

MARKNADSTRENDER      
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Logiwaste har lösningar för automatisk insamling 
av avfall och tvätt, för bostadsmarknaden, 
offentlig miljö och sjukvård. Våra lösningar 
är innovativa med hög kvalitet. Fokus är 
på långsiktigt lägsta totalkostnad för ägare 
av systemet samt enkelhet, säkerhet och 
hygien för användare. Våra system har hög 
driftsäkerhet, är enkla att underhålla och är 
designade för lång livslängd. Här beskriver vi 
några av våra produkter och lösningar och de 
värden de ger.

Patenterad nedgrävd ventil
Logiwastes patenterade nedgrävda ventil 
erbjuder ökad lagringsmängd och lägre 
investeringskostnad än motsvarande 
konventionella ventiler. Färre tömningar av 
inkastpunkter ger reducerad energiförbrukning. 
Våra kunder behöver inte bygga kostsamma 
betongbunkrar vid varje inkastpunkt. Underhåll 
görs snabbt och enkelt av en person utan 
behov av kranbil.

Användarvänliga inkast
Med beröringsfria, automatiska inkast, 
har Logiwaste tagit användarvänligheten 
till en ny nivå. Med hjälp av elektroniska 
ID-brickor öppnas luckan och användaren 
kan kasta sitt avfall - hygieniskt och 
enkelt. Rostfritt utförande säkerställer 
hållbarhet och enkelt underhåll för 
fastighetspersonalen. Modern design 
bidrar till ett positivt helhetsintryck i 
både stadsmiljö och sjukhus.

Modulära terminaler
Logiwaste har tagit fram en serie modulära 
terminaler, byggda, testade och kvalitetssäkrade 
i fabriksmiljö. Dessa levereras som driftklara 
moduler i en standardcontainer med allt som 
behövs för att driva en avfallssug.

De modulära terminalerna ger en enkel och 
snabb installation av anläggningen. Det 
modulära konceptet minskar kraven på och 
investeringskostnaden för en terminalbyggnad 
då modulen är ljudisolerad och kräver mindre 
plats än konventionella terminaler.

Designprinciper
Logiwaste principer och rekommendationer för 
design av automatiska avfallssystem ger hög 
driftsäkerhet och lång livslängd. Nedan ger vi 
några exempel.

Vi rekommenderar samma innerdiameter på  
hela rörsystemet. Det ger lägre slitage på rören  
och högre andel hela påsar vilket är särskilt  
viktigt vid central källsortering. Våra 
avfallscontainrar är designade för lång 

livsläng, med runda hörn minskar 
rostangrepp och livslängden ökar.  

Vi har lång och djup kompetens om 
faktorer som påverkar driftsäkerheten, 
exempel är dimensionering av 
rörsystem, storlek på anläggningen, 
funktioner i och utförande av 
styrsystem.

      

VÅRA LÖSNINGAR      
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE     
Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 
2013-01-01 -- 2013-12-31.     
  

Verksamhet
Logiwaste AB säljer stationära avfallssugsystem samt därmed förknippade produkter och tjänster.
  

Koncernförhållanden  
Bolaget ägs till 90,4% av Denovo Invest AB, 556948-9510.
Koncernmoderbolag är M Industrial Invest AB, 556651-0672, där koncernårsredovisning 
upprättas.
  

Flerårsjämförelse 
    
 2013 2012 2011 

Nettoomsättning (Kkr) 33 198 9 629 3 260 
Res. efter finansiella poster (Kkr) 1 545 296 131 
   i % av omsättningen  4,7% 3,1% 4,0% 
Balansomslutning (Kkr) 9 497 8 116 2 631 
Soliditet i % 27,2% 17,1% 44,6% 
      
 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Logiwaste försäljning under 2013 var 33,2 MSEK. Försäljningen ökade över 300% jämfört med 
2012. Resultatet under 2013 var positivt 1,5 MSEK, negativt påverkad av både valutaeffekter 
och störningar i projekt på den Norska marknaden. Logiwaste position på marknaden har 
förstärkts, framförallt inom sjukhus på den svenska marknaden och på bostadsmarknaden i 
Norge. Trondheim Kommune har kontrakterat Logiwaste att bygga ett system för automatisk 
avfallshantering i bostadsområdet Tiller Öst. Vi har genom ökad marknadsaktivitet och tid 
med kunder och andra aktörer skapat en ökad medvetenhet om Logiwaste. Vi har tagit ett 
strategiskt beslut att etablera oss på servicemarknaden för automatiska avfallssystem. Detta 
förväntas ge en långsiktigt positiv effekt på tillväxt och även resultatet genom synergieffekter 
från övrig verksamhet. De kort- och långsiktiga förutsättningarna för branschen är mycket goda 
på de marknader Logiwaste är närvarande. Investeringar i produktutveckling och utveckling av 
verksamheten möjliggörs genom fortsatt och ökat fokus på lönsamhet och kassagenerering.
 
  

Förslag till disposition av bolagets resultat
Till årsstämmans förfogande står:    
 
Balanserad vinst   300 937
Årets resultat   784 303
   1 085 240 
     
  
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras   1 085 240
   1 085 240 
    
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING     
   
  2013-01-01 2012-01-01
                   Not 2013-12-31 2012-12-31 
 
Nettoomsättning  33 197 948 9 629 051
Kostnad för sålda varor  -27 928 969 -7 104 476 
Bruttoresultat  5 268 979 2 524 575

    
 
Försäljningskostnader  -1 536 846 -991 474
Administrationskostnader 1,3 -2 149 666 -1 194 290 
Rörelseresultat  1 582 467 338 811
     
  
Resultat från finansiella investeringar   
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  126 119
Räntekostnader och liknande resultatposter  -38 086 -42 496 
  -37 960 -42 377

   
Resultat efter finansiella poster  1 544 507 296 434
     
  
Bokslutsdispositioner 4 -530 535 0 
  -530 535 0
     
  
Skatt på årets resultat  -229 669 -86 249

    
Årets resultat  784 303 210 185
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BALANSRÄKNING     

 Not 2013-12-31 2012-12-31

Anläggningstillgångar    
   
Immateriella anläggningstillgångar 
Patent 5 198 641 255 641
  198 641 255 641
    
   
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 365 936 348 049
Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 186 827 100 034
  552 763 448 083
    
   
Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner  5 000 10 000
  5 000 10 000
    
Summa anläggningstillgångar  756 404 713 724

    
   
Omsättningstillgångar   
   
Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter  265 388 0
  265 388 0
    
   
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  3 928 103 3 687 900
Upparbetade ännu ej fakturerade intäkter 8 91 992 1 699 029
Övriga fordringar  3 429 218 1 781 637
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  353 604 141 681
  7 802 917 7 310 247
    
   
Kassa och bank  672 129 92 485
  672 129 92 485
    
   
Summa omsättningstillgångar  8 740 434 7 402 732
   
SUMMA TILLGÅNGAR  9 496 838 8 116 456
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BALANSRÄKNING     
    

 Not 2013-12-31 2012-12-31
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
   
Eget kapital 9  
    
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 500 aktier, kvotvärde 100 kronor  50 000 50 000
  50 000 50 000
    
Fritt eget kapital
Balanserat resultat  1 333 878 1 123 693
Årets vinst  784 303 210 185
  2 118 181 1 333 878
    
Summa eget kapital  2 168 181 1 383 878
    
   
Obeskattade reserver 10  
Periodiseringsfond  347 972 0
Ackumulerade överavskrivningar  182 563 0
  530 535 0
    
   
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1 244 277 1 224 001
Skatteskulder  174 066 122 484
Skuld till koncernföretag  0 1 600 000
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 11 387 810 1 737 708
Övriga kortfristiga skulder  167 097 546 362
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  4 824 872 1 502 023
Summa kortfristiga skulder  6 798 122 6 732 578
    
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  9 496 838 8 116 456
    
   
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  
Ställda säkerheter  7 000 000 3 007 500
Företagsinteckning    
   
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR     
      
 
  

Redovisningsprinciper      
 
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd, med undantag för BFNAR 2008:1 (K2).  Om avvikelse förekommer 
framgår det av notanteckning nedan.
    
Värderingsprinciper m.m.    
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan.      
 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad 
värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas 
nyttjandeperiod.      
 
Intäkter    
Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFNs huvudregel i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteupp-
drag med fast pris i takt med att arbetet utförs, s.k. successiv vinstavräkning. Vid beräkningen 
av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per balansda-
gen i relation till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget.   
 
Skatt    
Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och upp-
skjuten skatt.     
 
Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
Utländska fordringar har upptagits till det lägsta av anskaffnings- och balansdagens kurs.  
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR     
     
 
Not 1 Arvode och kostnader för revision
  2013 2012
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
Revisionsuppdrag  48 000 18 600
  48 000 18 600
    
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgiv-
ning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomför-
ande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.    
   
      
 

UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN   
     
 
Not 2 Personal
  2013 2012
Medelantalet anställda har varit,   6 5
varav kvinnor  0 0

Löner, ersättningar m.m.   
Övriga anställda:    
 Löner och andra ersättningar 3 207 270 2 249 077
 Pensionskostnader 293 077 221 429
  3 500 347 2 470 506

 Sociala kostnader 1 040 356 738 123
   
 Summa personalkostnader 4 540 703 3 208 629
    

Not 3 Fördelning avskrivning      
  
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden.    
  
Ekonomisk livslängd Patent 5 år
 Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 år
 Inventarier 5 år
 
Avskrivningar har fördelats enligt följande för respektive funktion i verksamheten
 
 Förbättringsutgifter Inventarier Patent
Kostnad för sålda varor 0% 0% 100%
Administrationskostnader 100% 100% 0%
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UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN FORTS. 
      
 
Not 4 Bokslutsdispositioner
   

  2013-12-31 2012-12-31

Avsättning till periodiseringsfond  347 972 0
Förändring av överavskrivning  182 563 0
  530 535 0
      
 

     
UPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN   
   
   
Not 5 Patent 
     
  2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde  285 000 0
Årets inköp  0 285 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  285 000 285 000
    
   
Ingående avskrivningar  -29 359 0
Årets avskrivningar  -57 000 -29 359
Utgående ackumulerade avskrivningar  -86 359 -29 359
    
Bokfört värde  198 641 255 641
      
 

Not 6 Inventarier   
   
 
  2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde  365 663 0
Årets inköp  111 189 365 663
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  476 852 365 663
    
   
Ingående avskrivningar  -17 614 0
Årets avskrivningar  -93 302 -17 614
Utgående ackumulerade avskrivningar  -110 916 -17 614
    
 
Bokfört värde  365 936 348 049
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Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
     
  2013-12-31 2012-12-31
Ingående anskaffningsvärde  103 906 0
Årets inköp  107 574 103 906
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  211 480 103 906
    
   
Ingående avskrivningar  -3 872 0
Årets avskrivningar  -20 781 -3 872
Utgående ackumulerade avskrivningar  -24 653 -3 872
    
Bokfört värde  186 827 100 034
      
 

Not 8 Upparbetade ännu ej fakturerade intäkter 
 

  2013-12-31 2012-12-31
Nedlagda utgifter  24 851 708 8 840 792
Fakturerade delbelopp  -24 759 716 -7 141 763
  91 992 1 699 029
    
   
Not 9 Eget kapital
     
 
 Aktiekapital Balanserat  Årets
  resultat resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 50 000 1 123 693 210 185 1 383 878
Disposition av föregående års resultat  210 185 -210 185 0
Årets resultat  784 303 784 303 
Belopp vid årets utgång 50 000 1 333 878 784 303 2 168 181
      
 

Not 10 Obeskattade reserver   
   
 
  2013-12-31 2012-12-31
Periodiseringsfond vid 2014 års taxering  347 972 0
Ackumulerade överavskrivningar  182 563 0
  530 535 0
      
 

Not 11 Fakturerad men ej upparbetad intäkt
    
  2013-12-31 2012-12-31
Nedlagda utgifter  3 893 190 2 497 443
Fakturerade delbelopp  -4 281 000 -4 235 151
  -387 810 -1 737 708
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Upplands Väsby 2014-06-23
      

      
 Thomas Andersson  Daniel Martinwall
 Verkställande Direktör  Ordförande
      
      
      

Håkan Larsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 2014-06-23
     
  Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB     
 

  Jihmmy Ingvarsson     
  Auktoriserad revisor     
 



23    Logiwaste Årsredovisning 2013



24    Logiwaste Årsredovisning 2013

Logiwaste AB, Stora Wäsby, 194 37 Upplands Väsby. Tel 08-736 00 96. www.logiwaste.se


