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HÄNDELSER UNDER ÅRET					
MAJ
Certifiering enligt OHSAS18001 ger Logiwaste
en komplettering till ledningssystemen ISO9001
och ISO14001.

AUGUSTI
Logiwaste styrelse beslutar att göra betydande
investeringar i personal. Under de kommande
12 månaderna ska Logiwaste fördubbla
antalet anställda. Investeringen kommer att
stödja ytterligare tillväxt och möjliggöra initiativ
till ytterligare förbättringar i den operativa
verksamheten.

OKTOBER
Första installationen av Logiwaste automatiska
inkastdörr för vårdmarknaden. Inkastdörren
hanterar upp till fyra fraktioner avfall
eller tvätt och är speciellt utformad för
vårdmarknaden med dess höga krav på
hygien och användarvänlighet. Fördelar är
snabb och beröringsfri öppning av luckan,
placering nära golvet för att reducera tunga
lyft och ett utförande i rostfritt stål vilket gör
den lätt att rengöra.

DECEMBER

JUNI
M Industrial Invest förvärvar 100% av
Logiwaste aktiekapital och tillför ett betydande
kapitaltillskott för att stödja ytterligare tillväxt.

SEPTEMBER
Logiwaste tar beslut om att utveckla ett nytt
modernt styrsystem. Styrsystemet kommer att
ge signifikant förbättrad operativa prestanda
inklusive ökad driftsäkerhet, användarvänlighet
och reducerad energiförbrukning.

NOVEMBER
Logiwaste tilldelas projektet att bygga ett
system för automatisk hantering av tvätt
vid Södersjukhuset, inklusive ett system vid
tvätteriet för mottagning av tvätten.

Löwenströmska
sjukhuset
tar
nästa
steg i moderniseringen av sitt avfallsoch tvättinsamlingssystem i samarbete
med Logiwaste. Ytterligare reduktion av
energiförbrukningen och en ökning av
systemets prestanda kommer att uppnås
genom en modernisering av ventilrummen.

Logiwaste Årsredovisning 2014 5

				
BREV FRÅN VD				

År 2014 har på många sätt varit ett bra år för
Logiwaste. Logiwaste har stärkt sin position på
den Skandinaviska marknaden och vi ökar våra
aktiviteter på utvalda internationella marknader.
Försäljning och orderstock var stabilt på liknande
nivåer som 2013, vinstmarginalen är fortsatt
positiv även fast relativt stora investeringar gjorts
för att stödja fortsatt tillväxt. Vi har fortsatt att
prioritera en förstärkning av vår kompetens och
kapabilitet inom olika områden och samtidigt
förbättrat våra processer och arbetssätt.
Marknaden för Logiwaste produkter och lösningar
ser fortsatt mycket god ut.
Vi ser överlag en fortsatt positiv utveckling av
det globala ekonomiska välståndet och med det
en ökad medvetenhet om och krav på hygien,
livskvalitet i boende och vård, vikten av en god
arbetsmiljö och inte minst ett hållbart samhälle.
Kostnaden för att investera i och äga ett system
för automatisk insamling av tvätt och avfall har
minskat de senaste åren vilket gör att fler aktörer
kan välja automatiska system för insamling istället
för alternativa manuella lösningar. Sammantaget
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bidrar dessa faktorer till fortsatt tillväxt globalt
av automatiserade system för avfalls- och
tvätthantering. Logiwaste gör en signifikant
skillnad på denna marknad. Vi har bidragit till en
ökad konkurrens. Vi levererar innovativa produkter
och lösningar med hög driftsäkerhet och lång
livslängd. Våra medarbetares kompetens och nära
samarbete med våra kunder bidrar till ett ökat
värde för användare av Logiwaste lösningar.
Logiwaste fortsätter att fokusera på användare av
våra system. Våra system ska vara säkra, hygienska
och lätta att använda. Vi prioriterar även industriell
design då vi anser att även utseende och känslan
hos våra produkter är viktig. Ett exempel på en
innovativ produkt är Logiwaste inkast i rostfritt
stål för både bostäder och vårdmarknaden. Dessa
inkast har en beröringsfri automatisk öppning och
stängning av inkastluckan, hygieniskt och enkelt.
Dessutom är inkasten mycket enkla att rengöra och
ger ett modernt och estetiskt tilltalande intryck.
Inkastluckorna gör helt enkelt livet enklare för
vårdpersonal, säkrare sjukhusvistelse för patienter
och ger ett mycket gott intryck i bostadsområden.

I början av 2014 certifierade sig Logiwaste
framgångsrikt i enlighet med OHSAS 18001,
en världsledande standard för arbetsmiljö. Det
visar att Logiwaste tar hälsa och säkerhet på
mycket stort allvar, för våra medarbetare, våra
leverantörer och våra kunder. Tillsammans med
Logiwaste certifieringar för kvalitet och miljö har
vi nu ett fullgott stöd för att kontinuerligt förbättra
vår kvalitet och driva vår verksamhet hållbart och
ansvarsfullt.
Under hösten 2014 förvärvade M Industrial
Invest AB 100% av Logiwaste aktier och gjorde
samtidigt ett betydande kapitaltillskott. Kort
därefter beslutade Logiwaste styrelse att öka

investeringstakten i produktutveckling samt att
öka antalet anställda.
De globala möjligheterna på Logiwaste marknader
är fortsatt goda. Detta i kombination med
strategiska investeringar i personal och lösningar
gör att Logiwaste kommer att fortsätta göra
skillnad på marknaden och ge ett ökande värde för
både våra ägare och våra Kunder.

Thomas Andersson
CEO

				
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.
Logiwaste är ett Svenskt miljöteknikföretag grundat
2006. Bolaget bidrar till en bättre totalekonomi,
arbetsmiljö, närmiljö och en hållbar framtid genom
helhetslösningar inom automatiserad avfalls- och
tvätthantering.
Logiwaste är en av de ledande aktörerna i norden
inom lösningar för automatiserad insamling av
avfall för bostadsområden, innerstadsområden
och kommersiella fastigheter, samt automatiserad
insamling av avfall och tvätt för sjukhus och
vårdmiljöer.

Logiwaste har en komplett uppsättning av
produkter och lösningar för att leverera ökat värde
för sina kunder i form av sänkta kostnader, ökad
effektivitet, en förbättrad arbetsmiljö och ett
hållbart samhälle.

Vårt Kvalitetsarbete 2014
Logiwaste är sedan tidigare certifierade enligt
kvalitetsledningssystemet
ISO
9001
och
miljöledningssystemet ISO 14001. Logiwaste har
under året även certifierat verksamheten mot
OHSAS 18001 ledningssystem för arbetsmiljö.
Vår nya arbetsmiljöcertifiering ger Logiwaste rätt
verktyg och förutsättningar att säkra vår egen och
våra leverantörers arbetsmiljö. Tillsammans med
våra tidigare certifikat för kvalitet och miljö ger det
även Logiwaste ökade möjligheter att hjälpa våra
kunder utveckla sin verksamhet.
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Innovation 2014: Helautomatisk inkastlucka för 		
avfall och tvätt. Ergonomisk, hygienisk och effektiv.
En av årets stora innovationer är den nya helautomatiska inkastluckan för tvätt och avfall. Luckan har redan
installerats på två sjukhus; Nya Karolinska Solna och Karlstad sjukhus. I utvecklingsarbetet har effektiva
arbetsflöden, säkerhet och användarens arbetsmiljö varit centrala frågor. Med elektroniska ID-brickor ges
användarna behörighetskontrollerad access till inkastluckan och möjlighet att välja fraktion av avfall eller tvätt.
En inkastlucka kan hantera upp till fyra fraktioner avfall eller tvätt i kombination med en fraktionsväxlare. En
lågt placerad lucköppning minimerar antalet höga lyft då användaren ska slänga tunga tvätt- och avfallssäckar.
En beröringsfri automatisk öppning och stängning av inkastluckan ger luckan en hög hygienisk nivå och
användaren en bra arbetsmiljö.
8 Logiwaste Årsredovisning 2014

				
LÖSNINGAR FÖR VÅRDMARKNADEN
Kraven på framtidens sjukhus och vårdanläggningar växer. Behoven och
efterfrågan ökar på att kunna leverera en modern och effektiv sjukvård i takt
med en ökad befolkningsmängd och ökat välstånd.
Logiwaste är en av de ledande aktörerna för
utveckling av effektivare, mer hygieniska och
arbetsmiljövänliga lösningar för hantering av
avfall och tvätt inom vårdsektorn. Våra kunder
ser i ökande grad automatiska lösningar för
insamling och hantering av avfall och tvätt som en
naturlig och självklar komponent. I takt med att
kostnaden minskar för att investera i och äga ett
Logiwastesystem ser vi i ökande grad även mindre
vårdanläggningar som våra kunder. Logiwaste
levererar nu och har lösningar för system till allt
ifrån vårdhem med färre än 100 bäddar till stora
sjukhus med långt över 1000 bäddar.

tunga lyft och risk för skär-, och stickskador och
exponering mot potentiellt smittsamt avfall eller tvätt.
Logiwaste är mycket väl positionerade för
vårdmarknaden med en heltäckande produktportfölj
av innovativa produkter och lösningar som möter
behoven på marknaden. Med våra helt slutna
och automatiska system från inkastluckor till
återvinningscentral eller tvätteri skapar vi en säker,
hygienisk och ergonomiskt riktig arbetsmiljö.

Ökad effektivitet och
minskad investeringskostnad
System för automatisk insamling och hantering av
avfall och tvätt ger flera fördelar. Dessa lösningar
eliminerar transporter av avfall och tvätt i korridorer,
minskar ledtider och manuell hantering. Behov av
yta för hantering i terminal minskar signifikant.

Ovan: Fraktionsväxlare för fyra fraktioners avfall.

Logiwaste lösningar säkerställer att hantering
av avfall och tvätt genomförs effektivt och utan
störningar med ett minimum av manuell hantering,
från inkastpunkt till tömning av container vid
återvinningscentral. För tvätthantering har
Logiwaste automatiserade lösningar ända fram till
tvätteriet inklusive mottagning av tvätt.

Förbättrad arbetsmiljö och
hygien
Vi har de senaste åren sett en tydlig utveckling i
samhället mot en bättre arbetsmiljö. För företag
och organisationer handlar det om att skapa en
bra arbetsmiljö genom att ta bort eller förebygga
säkerhetsrisker samt att förbättra arbetsmiljön i
stort. Det gäller inte minst områden som involverar
hantering av avfall och tvätt inom vårdsektorn med

Ovan: Avskiljare och komprimator. Användning av komprimator
ökar avsevärt mängden insamlat avfall i containern och reducerar
samtidigt antalet transporter av containern.
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LÖSNINGAR FÖR BOSTADSMARKNADEN
Medvetenhet om och engagemanget för en långsiktigt hållbar avfallshantering
ökar över hela världen. Behovet av en kostnadseffektiv avfallshantering som
stödjer källsortering ökar snabbt. I mänga länder ökar dessutom kraven på
en god närmiljö som ger de boende ökad livskvalitet. I många länder har även
renhållningsarbetares dåliga arbetsmiljö uppmärksammats.
Logiwaste är idag en av de ledande aktörerna på
den Skandinaviska marknaden för automatiserad
insamling av avfall i bostadsområden och
stadskärnor. Våra lösningar är kostnadseffektiva,
stödjer källsortering och ger dessutom andra
fördelar som kraftig minskning av tunga transporter,
minskade problem med skadedjur och tar betydligt
mindre yta i anspråk jämfört med traditionella
avfallslösningar.

Urbanisering och förtätat
byggande
För nybyggnationer av bostäder är förtätning och
effektivt användande av värdefull markyta en
fortsatt stark trend. Både urbaniseringstrenden och
förtätningstrenden medför ett behov av en effektiv
infrastruktur för att hantera de avfallsvolymer som
bildas i bostädernas närområden.

Logiwastes
sopsugsanläggningar
löser
detta genom att minimera behovet av tunga
avfallstransporter inne i närområdet och istället
centralisera hanteringen till en terminal i utkanten
av bostadsområde eller stadskärna.

Hållbart byggande och ökad
medvetenhet om miljön
Hållbart byggande och effektiv resurshantering vid
nybyggnationer av bostäder ökar kraftigt både i
Skandinavien och globalt. Invånarnas intresse och
engagemang för sina närområden och viljan att
hantera avfallet på ett hållbart och miljöriktigt sätt
ökar. Den långsiktiga trenden visar att en allt högre
andel av hushållsavfall går till biologisk återvinning,
materialåtervinning
och
energiåtervinning,
medan allt mindre går till deponi. Behovet av
avfallslösningar som underlättar för användarna

Ovan: Patenterad nedgrävd ventil med lagring i böj ger ökad mellanlagring och låg energiförbrukning.
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Ovan till vänster: Termialbyggnad med container. Källsortering stöds genom att respektive avfallsfraktion automatiskt fördelas till rätt container.
Ovan till höger: Hämtning av full avfallscontainer. Containern lyfts upp på lastväxlarbil.

att hantera avfallet och ger positiva effekter på
närmiljön ökar. Här står sopsugstekniken och
Logiwaste i särklass med ett lösningsalternativ som
erbjuder resurseffektiv avfallshantering, bättre
närmiljö, lägre energiåtgång och bättre hygieniska
aspekter än traditionell hantering. Logiwaste har
en stark produktportfölj med ett antal unika och
innovativa produkter och lösningar.

Förbättrad arbetsmiljö
Tunga lyft och arbetsskador är fortfarande vanligt
inom hantering och hämtning av avfall. Här ser vi i
många länder nya lagar och regler högre krav på en
god arbetsmiljö.
Även här fyller Logiwastes produkter och system
en viktig funktion då all manuell hantering vid
insamlingen elimineras. Källsortering möjliggörs
vilket ytterligare minskar behov av manuell
hantering.

Ovan: Lucka med automatisk RFID-styrd lucköppning. Bidrar till säker
och trevlig närmiljö med en enkel avfallshantering
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Årsredovisning 2014: Året i siffror.		
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE					
Styrelsen för Logiwaste AB, 556839-6245 får härmed avge årsredovisning för 2014, bolagets fjärde
räkenskapsår.					
		

Allmänt om verksamheten

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.
		
		

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

				
2014
2013
2012
Nettoomsättning (Kkr)
32 781
33 732
9 629
Res. efter finansiella poster (Kkr)
303
1 545
296
i % av omsättningen
0,9%
4,6%
3,1%
Balansomslutning (Kkr)
22 156
9 109
8 116
Soliditet i %
26,4%
28,3%
17,1%
						
Uppgifterna i flerårsöversikten har inte räknats om vid övergången till redovisningsprinciperna i BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Byte av redovisningsprincip

Från och med den 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1. Införandet av det allmänna rådet
har inneburit ett byte av redovisningsprinciper men har inte haft betydande effekt på resultat- och
balansräkningarna. Jämförelseåren har inte räknats om.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter
räkenskapsårets utgång

Under året har M Industrial Invest AB, 556651-0672, förvärvat 100 % av bolagets aktier. Samtidigt har ett
väsentligt kapitaltillskott lämnats bolaget.
I början av 2015 bildades ett dotterbolag i Norge för att bearbeta en växande norsk marknad.

Framtida utveckling

Bolaget har en orderstock in i 2015 som ger en tillväxt jämfört med 2014 och skapar möjligheter att
långsiktigt växa vidare. Dessutom tas nu ett antal internationella initiativ på marknaden.
Planer finns att även etablera säljkanaler i andra länder.
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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.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

Styrelsen och VD föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 4 369 335, disponeras enligt
följande:
			

Belopp i kr

Balanseras i ny räkning			
Summa			

4 369 335
4 369 335

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING					
			
		2014-01-012013-01-01Belopp i kr
Not
2014-12-31
2013-12-31
				
Nettoomsättning
2
32 781 465
33 731 871
Kostnad för sålda varor
3
-24 827 574
-27 928 969
Bruttoresultat		

7 953 891

5 802 902

		
Försäljningskostnader
3
-2 467 536
-1 536 846
Administrationskostnader
3,4
-5 095 587
-2 149 666
Övriga rörelsekostnader
5
-82 457
-533 923
Rörelseresultat		

308 311

1 582 467

		
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
3
126
Räntekostnader och liknande resultatposter		
-5 454
-38 086
Resultat efter finansiella poster		

302 860

1 544 507

		
Bokslutsdispositioner
6
-77 000
-530 535
Skatt på årets resultat
7
-64 706
-229 669
Årets resultat		

161 154

784 303
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BALANSRÄKNING					
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent
8
		

137 750
137 750

198 641
198 641

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
9
Inventarier, verktyg och installationer
10
		

141 414
353 635
495 049

186 827
365 936
552 763

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar		
		

5 000
5 000

5 000
5 000

Summa anläggningstillgångar		

637 799

756 404

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter		
		

396 553
396 553

265 388
265 388

Kortfristiga fordringar
11
Kundfordringar		
Aktuell skattefordran		
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
12
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
13
		

15 008 681
70 458
4 705 332
913 556
130 578
20 828 605

7 160 899
196 423
353 604
7 710 926

Kassa och bank		
Summa omsättningstillgångar		

293 036
21 518 194

672 129
8 648 443

SUMMA TILLGÅNGAR		

22 155 993

9 404 847
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BALANSRÄKNING					
Belopp i kr

Not

2014-12-31

2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
14,15
Bundet eget kapital
Aktiekapital (100000 aktier)		
		

1 000 000
1 000 000

50 000
50 000

Fritt eget kapital
Överkursfond		
Balanserad vinst eller förlust		
Årets resultat		
		

2 090 000
2 118 182
161 154
4 369 336

1 333 879
784 303
2 118 182

Summa eget kapital		

5 369 336

2 168 182

Obeskattade reserver
Ackumulerade överavskrivningar
16
Periodiseringsfonder
17
		

161 563
445 972
607 535

182 563
347 972
530 535

Kortfristiga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
12
Leverantörsskulder		
Skulder till koncernföretag		
Skatteskulder		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
18
		

10 056 456
2 000 000
151 632
1 073 002
2 898 032
16 179 122

295 818
1 244 278
174 066
167 097
4 824 871
6 706 130

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

22 155 993

9 404 847
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BALANSRÄKNING					
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER				
Ställda säkerheter				
2014-12-31
2013-12-31
				
Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
7 000 000
7 000 000
				
Summa
7 000 000
7 000 000
				
				
				
Övriga ställda panter och säkerheter
Inga
Inga
				
Summa
				
				
Ansvarsförbindelser				
Ansvarsförbindelser
Inga
Inga
				
Summa
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KASSAFLÖDESANALYS					
			
2014-01-012013-01-01Belopp i kr
Not
2014-12-31
2013-12-31
			
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
302 860
1 544 507
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 19
-3 406 416
171 083
			
-3 103 556
1 715 590
Betald skatt
-87 140
-178 087
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
-3 190 696
1 537 503
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
-131 165
-265 388
Ökning/Minskning av pågående arbeten
-3 195 000
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
-10 027 635
-1 703 722
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
9 634 590
2 825 014
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten
-3 714 906
-801 593
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-104 187
-218 763
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten
-104 187
-218 763
Finansieringsverksamheten
Nyemission
3 040 000
Upptagna lån
2 000 000
1 600 000
Amortering av lån
-1 600 000
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
3 440 000
1 600 000
			
Årets kassaflöde
-379 093
579 644
Likvida medel vid årets början
672 129
92 485
			
Likvida medel vid årets slut
293 036
672 129
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NOTER					

						

Not 1 Redovisningsprinciper

						
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Då det är första gången detta samlade
regelverk tillämpats innebär det ett byte av redovisningsprincip. Detta har dock inte väsentligt påverkat
jämförbarheten med föregående år trots att företaget valt att tillämpa de s k lättnadsreglerna i ÅRL 3 kap.
5§ fjärde stycket och inte räknat om jämförelsetalen.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad
i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade immateriella tillgångar
Patent

År
5

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.

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
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År
5
5

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.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen
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.
Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med
utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning).
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.

						

Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren

		
		
2014-01-012013-01-01Nettoomsättning per rörelsegren		2014-12-31
2013-12-31
		
Entreprenaduppdrag		
31 275 810
33 594 867
Serviceuppdrag		
1 505 655
137 004
Summa		
32 781 465
33 731 871
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Not 3 Anställda och personalkostnader

				
2014-01-012013-01-01Medelantalet anställda
2014-12-31
Varav män
2013-12-31
Varav män
				
Sverige
6
6
6
6
Totalt
6
6
6
6
				
		
		
2014-01-012013-01-01Löner, andra ersättningar och sociala kostnader		2014-12-31
2013-12-31
		
Löner och andra ersättningar:			
3 621 338
3 207 270
Sociala kostnader			
1 535 602
1 333 434
(varav pensionskostnader) 1)			
342 907
267 077
		
1)
Av företagets pensionskostnader avser 99 871 kr (37 085 kr) företagets ledning avseende 1 (1)
personer.

Not 4 Arvode och kostnadsersättning till revisorer		
		2014-01-012013-01-01		
2014-12-31
2013-12-31
		
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
Revisionsuppdrag		
46 204
48 000

		

Not 5 Övriga rörelsekostnader		
		
2014-01-012013-01-01		
2014-12-31
2013-12-31
		
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär		
82 457
533 923
Summa		
82 457
533 923
		

Not 6 Bokslutsdispositioner		
		
2014-01-012013-01-01		
2014-12-31
2013-12-31
		
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:
-Maskiner och andra tekniska anläggningar		
-21 000
182 563
Periodiseringsfond, årets avsättning		
98 000
347 972
Summa		
77 000
530 535
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Not 7 Skatt på årets resultat		
		2014-01-012013-01-01		
2014-12-31
2013-12-31
		
Aktuell skattekostnad		
64 706
229 669
		
64 706
229 669
		
		
		
2014-01-012013-01-01Avstämning av effektiv skatt		
2014-12-31
2013-12-31
		
Resultat före skatt		
225 860
1 013 972
Skatt enligt gällande skattesats för företaget 22%		
49 689
223 074
Ej avdragsgilla kostnader		
15 018
6 607
Ej skattepliktiga intäkter		
-1
-12
Redovisad effektiv skatt		
64 706
229 669
		

Not 8 Patent		
		2014-12-31
2013-12-31
		
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början		
285 000
285 000
		
Vid årets slut		
285 000
285 000
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början		
-86 359
-29 359
-Årets avskrivning		
-60 891
-57 000
		
Vid årets slut		
-147 250
-86 359
Redovisat värde vid årets slut		
137 750
198 641
		

Not 9 Nedlagda utgifter på annans fastighet		
		
2014-12-31
2013-12-31
		
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början		
211 480
103 906
-Nyanskaffningar		
107 574
		
Vid årets slut		
211 480
211 480
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början		
-24 653
-3 872
-Årets avskrivning		
-45 413
-20 781
		
Vid årets slut		
-70 066
-24 653
Redovisat värde vid årets slut		
141 414
186 827
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Not 10 Inventarier, verktyg och installationer		
		2014-12-31
2013-12-31
		
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början		
476 852
365 663
-Nyanskaffningar		
104 187
111 189
		
		
581 039
476 852
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början		
-110 916
-17 614
-Årets avskrivning		
-116 488
-93 302
		
		
-227 404
-110 916
Redovisat värde vid årets slut		
353 635
365 936
		

Not 11 Kortfristiga fordringar		
		2014-12-31
2013-12-31
		
I föregående års årsredovisning redovisades innehållet garantibelopp på kundfordringar
som övriga fordringar (3 429 218 kr).
		

Not 12 Upparbetad ej fakturerad intäkt/fakturerad ej upparbetad intäkt
		
2014-12-31
2013-12-31
		
Upparbetad intäkt		
58 015 886
28 744 898
Fakturerat belopp		
-53 310 554
-29 040 716
		
4 705 332
-295 818
		

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
		
2014-12-31
2013-12-31
		
Förutbetalda hyror		
99 575
100 325
Övrigt		
31 003
253 279
		
130 578
353 604
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Not 14 Eget kapital i ingångsbalansräkning				

			
				Balanserat
		 Bundet eget
Andra
resultat inkl
		
kapital
fonder
årets resultat
				
Enligt fastställd balansräkning
2013-12-31
50 000
2 118 181
Effekter av byte av
redovisningsprincip (BR)
				
Justerad balans efter
byte av redovisningsprincip
2014-01-01
50 000
2 118 181
				
Effekter av byte av
redovisningsprincip (RR)
				
Summa effekter av byte av
redovisningsprincip (RR)
Eget kapital
2014-12-31
50 000
2 118 181
				

Not 15 Eget kapital		
		
Aktiekapital
Fritt eget kapital
		
Vid årets början		
50 000
2 118 182
Nyemission		
950 000
Nyemission till överkursfond		
2 090 000
Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat		
161 153
Vid årets slut		
1 000 000
4 369 335
		
Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 1 032 942 kr (1 032 942 kr).

Not 16 Ackumulerade överavskrivningar		
2014-12-31
2013-12-31
		
Maskiner, inventarier och nedlagda kostnader annans fastighet
161 563
182 563
161 563
182 563
		

Not 17 Periodiseringsfonder		
		2014-12-31
2013-12-31
		
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2013		
347 972
347 972
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014		
98 000
		
445 972
347 972
		
Av periodiseringsfonder utgör 98 114 kr (76 554 kr) uppskjuten skatt.
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Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
		2014-12-31
2013-12-31
		
Personalrelaterade poster		
1 026 908
875 793
Förutbetalda intäkter		
100 000
Reservering projekt		
1 726 124
1 765 297
Övriga upplupna kostnader		
45 000
2 183 781
		
2 898 032
4 824 871
		

Not 19 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

		
		
2014-12-31
2013-12-31
		
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avskrivningar		
222 792
171 083
Omklassificeringar		
260 299
Reservering projektförluster		
1 111 643
Förändring av pågående projekt		
-5 001 150
		
-3 406 416
171 083
		

Not 20 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till M Industrial Invest AB, 556651-0672, med säte i Sigtuna.
Moderföretaget upprättar koncernredovisning för den största koncernen.
Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % av försäljningen
andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 21 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
Totalt eget kapital inkl 78% av obeskattade reserver / Totala tillgångar.
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