Årsredovisning 2016
Vi formar morgondagens
hållbara samhälle

Omslagsbild: Trondheim i Norge är en föregångare inom en modern
och långsiktigt hållbar syn på avfallshanteringen i stadsmiljö.
Logiwaste är som leverantör av ett flertal automatiska avfallssystem
en aktiv deltagare i det pågående förändringsarbetet.
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Vi formar en central del av
framtidens samhällen
Framtidens samhällen byggs här och nu. Avfall och
miljö fortsätter att vara centrala områden för en
fortsatt utveckling av ett modernt, hållbart samhälle.
Mitt i denna samhällsuppbyggnad finns Logiwaste
som en aktiv och engagerad partner till kommuner,
fastighetsägare, sjukhus, byggbolag, arkitekter
och andra parter som är med och formar vår
gemensamma framtid.
Vi finns där som ett stöd med rådgivning och
kompetens under hela utvecklings- och
byggprocessen.
Vi finns där som en leverantör av systemen för
hantering av avfall och tvätt. Och inte minst ser vi
till att systemen fungerar under hela sin livscykel
genom de tjänster vi tillhandahåller för drift och
underhåll.
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Det här är Logiwaste
Logiwaste fortsätter att vara ett av Sveriges mest
snabbväxande miljöteknikföretag. Bolaget har de
senaste fem åren haft en genomsnittlig årlig tillväxt på
37%. Logiwaste har befäst positionen som en av de
ledande aktörerna i Skandinavien inom lösningar för
automatiserad insamling av avfall och tvätt. Bolaget har
under de senaste tre åren även aktivt verkat på utvalda
internationella marknader.
På Logiwaste bygger vi mervärden för kunder, ägare och
samhället genom specialistkompetens, affärskunnande
och engagemang. Vår innovationskraft och flexibilitet
ger oss hög konkurrenskraft på våra marknader. Genom
våra lösningar för automatisk insamling av avfall och tvätt
driver vi utvecklingen mot ett hållbart samhälle framåt.
Logiwastes system används övervägande i sjukhus,
bostadsområden, eller kommersiella fastigheter. Några
fördelar med ett system från Logiwaste är sänkt totalkostnad,
förbättrad miljö och hygien samt en signifikant förbättrad
arbetsmiljö.
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2016 i Korthet
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Hög tillväxttakt
Mellan 2012 och 2016 ökade Logiwaste
sin omsättning med en genomsnittlig
årlig tillväxt på 37 procent.

PROCENT
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”Mycket stark utveckling
av Logiwaste orderstock”
Thomas Andersson, VD
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VD har ordet

Fortsatt tillväxt under de
kommande åren
2016 var på många sätt ett bra år för
Logiwaste. Fortsatt tillväxt och ökad
lönsamhet. Kraftigt höjd orderstock.
Marknadsaktiviteter utanför våra befintliga
marknader Norge och Sverige har gett
resultat. Under 2016 vann Logiwaste
två projekt i Danmark och i början av
2017 vann vi vårt första projekt i Kina.
Våra nya produkter och system inom
mobila lösningar har tagits emot väl av
Logiwaste kunder.
Koncernens intäkter för året uppgick till 48.596
KSEK, en ökning med 5 procent jämfört
med föregående år. Rörelseresultatet
ökade samtidigt till 1.446 KSEK, upp från
528 KSEK 2015. Orderstocken ökade och
var i slutet av 2016 betydlig högre jämfört
med i slutet av 2015.
Lika viktigt som siffrorna är att vi fortsätter
investera i vår egen organisation. Vi fortsätter
att växa och då krävs investeringar i vår
egen organisation; system, verktyg, rutiner,
processer och givetvis våra medarbetare.
Här har vi nu stärkt oss avsevärt vilket
ökar vår konkurrenskraft och möjliggör en
fortsatt tillväxt både i Skandinavien och
internationellt.
Efterfrågan på Logiwaste lösningar är hög
både i Skandinavien och internationellt.
Hållbara, miljövänliga och arbetsmiljövänliga
lösningar är fortsatt starka drivkrafter i
samhällsbyggnaden. Bostadsbyggandet
i Skandinavien ligger på historiskt mycket
höga nivåer samtidigt som nybyggnation
och moderniseringar av sjukhus och
vårdhem fortsätter. Internationellt ser vi
ett ökande intresse för lösningar med
automatisk insamling av avfall, både
inom bostäder, sjukvård och kommersiella
miljöer. Trondheim Kommune fortsätter
vara en av Logiwaste viktigaste kunder där
vi kommer att driftsätta minst ett stationärt
avfallssugsystem varje år under de
kommande åren.

Logiwaste fortsätter att fokusera på
tillväxt. Det finns ytterligare potential i
Skandinavien och en mycket stor potential
på internationella marknader. Förutom
försäljning av nya system är service ett
viktigt tillväxtområde under de närmaste
åren. Antalet driftsatta Logiwastesystem
ökar snabbt och service är en viktig
komponent i vårt helhetserbjudande till våra
kunder. Vi ser också ett önskemål från våra
kunder att öka konkurrensen inom service.
Marknadssituationen kombinerat med
Logiwaste omfattande tekniska kompetens,
inom alla system på marknaden, ger goda
möjligheter till tillväxt inom affärsområde
Service under många år framåt. Vi kommer
därför att förstärka vår serviceorganisation
under 2017.
Samtidigt som Logiwaste fortsätter växa
har vi ökat vårt fokus på lönsamhet. Det har
gett resultat och vi ser en ökad utväxling på
de investeringar vi gjort. De projekt vi går
in i ska ha en rimlig lönsamhet och vi blir
hela tiden bättre på en effektiv hantering
av våra projekt. Vi fortsätter att arbeta med
vår supplykedja för att effektivisera och
optimera. Ett viktigt område är optimering
av transporter som både ger en minskad
påverkan på vår miljö och minskade
kostnader.
Logiwaste hade i slutet av 2016 över
20 pågående projekt med en bra mix
av bostäder, vård och kommersiella
tillämpningar. I projekten ser vi att våra kunder
uppskattar Logiwaste professionalitet,
flexibilitet och kompetens. Ett exempel
är Helsingborgs sjukhus där Logiwaste
lösningar
möjliggör
kostnadseffektiv
insamling av ett flertal fraktioner avfall och
tvätt i både befintliga och nya byggnader.
Det har möjliggjorts bland annat genom
att utveckla och anpassa produkter för ett
befintligt sjukhus.

Nordhavn, samt ett sjukhus i Herning. Vi har
också vunnit vårt första projekt i Kina där
Logiwaste kommer att bygga ett system
för automatisk insamling av avfall för Kinas
största livförsäkringsbolag och deras nya
huvudkontor i centrala Peking. Logiwaste
fortsätter bearbeta utvalda internationella
marknader.
För det nya affärsområdet Mobil Sopsug
var 2016 ett bra år med ett antal kontrakt
i Sverige och Norge. Genom att Logiwaste
går in på denna marknad kommer våra
kunder att få både mer innovativa lösningar
och en lägre totalkostnad.
En viktig del av ett automatiskt system för
insamling av avfall och tvätt är styrsystemet.
Logiwaste nyutvecklade styrsystem är nu
framgångsrikt driftsatt på fyra anläggningar.
Systemet är mycket användarvänligt, ger
våra kunder lättförståelig och relevant
information i realtid samtidigt som
systemet kontinuerligt optimerar drift och
energiförbrukning. Styrsystemet är även
anpassat för att enkelt kunna installeras på
alla befintliga anläggningar på marknaden.
Här ser Logiwaste en växande marknad
i takt med att befintliga system behöver
moderniseras, optimeras och minska sin
energiförbrukning.
Jag är stolt över alla våra anställda
som framgångsrikt hanterar en kraftig
tillväxt samtidigt som vi breddar vår affär
och utökar vårt produktsortiment. Vi
systematiserar och standardiserar våra
arbetssätt för att möjliggöra fortsatt lönsam
tillväxt och skapa ännu större mervärden
för ägare, kunder och samhället.

Thomas Andersson
Verkställande Direktör

Under 2016 vann Logiwaste två projekt i
Danmark, ett bostadsprojekt i Köpenhamn,
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Affärsområden
Ökade möjligheter med
breddat erbjudande
Logiwaste har under året utökat produktportföljen och byggt upp ett nytt affärsområde,
Mobila System. Utöver stationära system som är grunden till verksamheten, inkluderas nu
även mobila lösningar i produktsortimentet. De båda systemen riktar sig i de flesta fall till olika
kundgrupper och kompletterar varandra och förstärker därigenom Logiwaste kunderbjudande
betydligt inom framförallt system för mindre bostadsområden och bostadshus.

STATIONÄRA SYSTEM
Affärsområdet Stationära System har under året stärkt sin marknadsposition. Orderingången
var mycket stark inom både bostads- och sjukvårdssektorn. Vi bedömer att Logiwaste
marknadsandel ökar på våra befintliga marknader och samtidigt ser vi en fortsatt hög efterfrågan
på bostäder och ökade krav på en effektiv och attraktiv sjukvård.

MOBILA SYSTEM
Logiwaste har under 2016 utökat produktsortimentet och bildat affärsområdet för mobila
system. Orderingången följer prognoserna och Logiwaste har under 2016 tagit sina första
order av mobila sopsugslösningar i Norge och Sverige. Med Logiwaste erbjudande får mindre
och mellanstora fastigheter och bostadsområden samma möjlighet till effektiv och hygienisk
avfallshantering som större bostadsområden.

TJÄNSTER
Logiwaste har ett brett och heltäckande erbjudande av tjänster inom automatiserad
avfallshantering och tvätthantering. Affärsområdet växer, både inom professionella tjänster
och systemnära tjänster som drift och underhåll. Vi räknar med att detta område kommer
att växa kraftigt under de kommande åren. Under 2017 kommer därför rekryteringar att
genomföras för att förstärka och förbereda för en expansion.

Bilden till vänster: Den nya innerstadsdelen Hagastaden, lokaliserat i området där Stockholm möter Solna är
ett av de nya projekten som Logiwaste är med och utvecklar. Området har valt en stationär sopsugslösning
som ska kombinera hantering av avfallet från bostäder och det från verksamheter i området.
Bild: Hagastaden.se / WSP
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Försäljning
Fortsatt stark orderingång
Logiwaste har under 2016 haft mycket stark försäljningsutveckling. Orderstocken har ökat stadigt och
är betydligt högre i december 2016 jämfört med vid samma tidpunkt 2015. Ett flertal kontrakt för både
bostadsområden och sjukhus har vunnits i såväl Norge, Sverige som Danmark. Logiwaste vann även sitt
första kontrakt i Kina i början på 2017.
Norrtälje Hamn (bilden) är ett av flera exempel på bostadsområden där Logiwaste har vunnit kontraktet
tack vare en attraktiv och modern lösning. I Norrtälje hamn kommer 2000 nya lägenheter att byggas.
Den gamla kajen får genom bygget av den nya stadsdelen ett nytt liv med gator som kantas av träd,
kajpromenad, serveringar och båtliv. I den nya stadsdelen var valet av sopsug som insamlingssystem för
mat- och hushållsavfall en självklar del i områdets hållbara inriktning.
Bild: Norrtälje kommun och Sydväst Arkitektur och landskap
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Internationalisering
Vår marknad växer
Den internationella efterfrågan på Logiwaste lösningar ökar i takt med att
behovet av moderna, hållbara sätt att hantera avfall växer. På moderna sjukhus
har lösningar för automatisk insamling av avfall och tvätt närmast blivit en
självklarhet. Under året har Logiwaste fortsatt att växa på utvalda geografiska
marknader, nya order har tagits i Danmark och Kina.

DANMARK
Under året har Logiwaste tagit sina första kontrakt i Danmark; bostadsområdet
Sundmolen i Köpenhamns Nordhavn och Sjukhuset DNV-Gødstrup nära
Herning. Sundmolen får ett modernt och effektivt system för insamling av fyra
fraktioner avfall. Sjukhuset DNV-Gødstrup blir ett 135000 kvm stort sjukhus
med en årlig kapacitet på 350000 patientbesök. Det nya sjukhuset valde en
avfalls- och tvättsugslösning från Logiwaste för automatisk insamling av tvätt
och restavfall.

KINA
Vi har under de senaste åren sett en växande potential och efterfrågan i Kina på
hållbar och modern miljöteknik. Logiwaste har under året initierat en etablering
på den expansiva kinesiska marknaden genom att öppna upp ett nytt kontor i
Beijing. I början av 2017 tog Logiwaste sin första order i Kina. I affärsdistriktet
Central Business District i Beijing ska Logiwaste leverera ett system för insamling
av två fraktioner avfall.

Bilden till höger: Affärsdistriktet Central Business District i Beijing. Här pågår en omfattande
nybyggnation under de kommande åren.
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					Hållbart arbete
Vårt arbete med kvalitet,
miljö och arbetsmiljö
Under 2016 har Logiwaste fortsatt att målinriktat
vidareutveckla arbetet inom kvalitet, miljö och
arbetsmiljö.
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö är centrala
områden i Logiwaste verksamhet. Under året
har vi förnyat våra tre certifikat ISO 9001:2008
för kvalitet, ISO 14001:2004 för miljöledning
och OHSAS 18001 som ledningssystem för
arbetsmiljö.

KVALITET
Grunden till en ökad kundtillfredsställelse
och ökad lönsamhet i Logiwaste verksamhet
baseras på kontinuerliga förbättringar.
Vi har under året fortsatt att driva arbetet
med våra arbetsmetoder och verktyg. Ett
förbättringsprogram med inriktning på
kvalitet i våra produkter initierades och
kommer att fortgå under 2017. Under 2016
har även ett antal kvalitetsutvecklande

samarbeten och aktiviteter med leverantörer
genomförts.

MILJÖ
Gällande miljölagstiftning samt övriga
tillämpliga
lokala,
nationella
och
internationella regler och krav åtföljs.
Vi strävar ständigt efter ett minimum
av miljöpåverkan från vår verksamhet.
Logiwaste identifierar och analyserar aktivt
miljöaspekter i varje del av verksamheten
och vidtar relevanta åtgärder. För varje
kundprojekt analyseras miljörisker och en
miljöplan upprättas och anpassas till den
specifika situationen.

skapa en god och säker arbetsmiljö för
samtliga Logiwaste medarbetare och de
leverantörer vi samarbetar med.
God planering, tydliga rutiner och instruktioner
bildar grunden för hur arbetet ska bedrivas
och genomföras inom kundprojekten. För att
identifiera och förebygga risker upprättas
en arbetsmiljöplan inför varje projekt. En
arbetsberedning med riskbedömning
upprättas för alla arbetsmoment i projektet.
Målsättningen är att förebygga och helt
undvika arbetsplatsolyckor. Under året har
Logiwaste inte haft någon arbetsplatsolycka.

ARBETSMILJÖ
Logiwaste driver ett aktivt och systematiskt
arbete med att identifiera och förebygga
risker i arbetsmiljön. Det gör vi för att
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Produktutveckling
Ett styrsystem i världsklass.
Utvecklad för energieffektiv
insamling av avfall och tvätt
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Logiwaste har de senaste åren genomfört
ett omfattande utvecklingsarbete av ett
nytt toppmodernt styrsystem. Under året
har systemet lanserats och installerats på
ett flertal anläggningar. Logiwaste kan nu
erbjuda ett styrsystem i världsklass för
automatisk avfallshantering.
Logiwaste styrsystem säkerställer att
anläggningen är tillgängligt dygnet runt,
året runt och optimerar samtidigt driften
samt minskar energiförbrukningen. Systemet
är designat för att ge användaren ett
enkelt och användarvänligt gränssnitt för
att styra och övervaka alla händelser i
systemet samt möjliggöra rätt och snabb

respons vid olika händelser. Övergripande
system och komponenter illustreras i
användargränssnittet som de ser ut i
verkligheten. Som användare av systemet
kan du få access varhelst du befinner dig,
en terminal i arbetsrummet eller via internet
från var som helst i världen via en dator eller
surfplatta.
Logiwaste styrsystemet har en mycket
hög säkerhet. Systemet stödjer individuell
användarkontroll inklusive olika nivåer
av användarrättigheter. All utrustning
och kommunikation använder krypterad
kommunikation för att undvika obehörig
åtkomst.

Med det nya styrsystemet kan Logiwaste
erbjuda
både
nya
och
befintliga
sopsugsanläggningar tillgång till ett
styrsystem som baseras på modern
teknologi och samtidigt är lätt att
vidareutveckla och kundanpassa.
Vi har under året möts av ett stort intresse
för systemet och vi ser för de kommande
åren en betydande marknadspotential
när kunder kan erbjudas möjligheten att
byta ut och uppgradera sina befintliga
anläggningars äldre styrsystem.
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Projektutveckling
I Helsingborg byggs
framtidens vårdmiljö
Under de nästkommande åren genomför Region Skåne en betydande
modernisering och vidareutveckling av Helsingborgs sjukhusområde. År
2025 ska ombyggnationen och nybyggnationen av sjukhusområdet vara helt
genomförd. Målsättningen är ett akutsjukhus som står redo för de krav som
ställs på en modern sjukvårdsverksamhet i form av utmärkt arbetsmiljö och vård.
Logiwaste har fått uppdraget att projektera och leverera sjukhusets automatiska
avfalls-, och tvättsugsystem både för det befintliga sjukhuset och den 45 000 kvm
stora nybyggnationen. Ett nära samarbete inleddes tidigt i projekteringsfasen
vilket medfört att kunden kunnat dra maximal nytta av den omfattande
kompetens som Logiwaste har inom Sopsug och tvätthantering.
Det har resulterat i att Logiwaste har tagit fram kreativa och kostnadseffektiva
lösningar för det befintliga sjukhuset. Systemet förenklar och effektiviserar
hanteringen av avfall och tvätt genom att all insamling och transport
görs helt automatiskt, från insamlingspunkter via rörsystemet till den nya
terminalbyggnaden. Ett exempel på de nya lösningarna är de lågbyggda
fraktionsväxlarna Logiwaste utvecklat särskilt för projektet och de förutsättningar
som bygget har. Tack vare dessa kommer sjukhuset kunna sortera tre fraktioner
avfall till en låg kostnad.
Stort fokus ligger på användarvänlighet och en förbättrad arbetsmiljö. Inkastpunkterna
får därför automatiska, hygieniska och beröringsfria inkastluckor med en ergonomisk
design. Användaren får åtkomst till systemet genom ID-brickor med RFID-läsare
vid inkastpunkterna.
Med det nya systemet bidrar Logiwaste till en förbättrad ergonomi och arbetsmiljö
för personalen. Reducerad kontakt med avfall och smutstvätt, färre tunga lyft
samt minskat antal transporter av fulla säckar med avfall och smutstvätt från
avdelningarna är några exempel på detta.

Bild: schmidt hammer lassen architects
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Ett urval av pågående projekt
under 2016

DNV-Gødstrup
Sjukhus
Herning, Danmark

Norrtälje Hamn
Bostäder
Norrtälje, Sverige

VEA Sykehjem
Vårdhem
Karmöy, Norge

Bild: Tengbom Arkitekter

Blussuvoll, Mobil sopsug
Bostäder
Trondheim, Norge

Bild: Tengbom Arkitekter

Nya sjukhusområdet Helsingborg
Sjukhus
Helsingborg, Sverige

Östermalmshallen
Saluhall
Stockholm, Sverige

Viktiga händelser under 2016
Nytt projekt: Uppdraget att bygga
sopsugsanläggningen för Kungälvs sjukhus
Produktutveckling: Nytt avancerat väggmonterat
inkast med automatisk lucköppning.

Nytt projekt: Första ordern på mobil sopsug i
Sverige.

2015
Nytt affärsområde: Beslut att etablera nytt
affärsområde för mobila system

Nytt projekt: Order på avfallssug för
Norrtälje hamn
Nytt projekt: Första ordern
på avfallssug i Danmark för
bostadsområdet Sundmolen i
den nya stadsdelen Nordhavn i
Köpenhamn
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Bild:Atkins

Tiller Öst
Bostadsområde
Trondheim, Norge

Kungälvs sjukhus
Sjukhus
Kungälv, Sverige

Solbjer
Bostadsområde
Lund, Sverige

Moholt 50|50
Bostadsområde
Trondheim, Norge

Hagastaden
Bostadsområde
Solna, Sverige

Persaunet
Vårdhem
Trondheim, Norge

Nytt projekt: Första ordern på mobil sopsug på
den Norska marknaden.

Initierade bildandet av Logiwaste Kina för att
bearbeta den växande Kinesiska marknaden.

2017
Nytt projekt: Första ordern till ett sjukhus i
Danmark i och med DNV-Gødstrup, Herning
Driftsättning: Persaunet helse- og velferdssenter driftsätts med Logiwast nyutvecklade
styrsystem.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören
för Logiwaste AB, 556839-6245 får
härmed avge årsredovisning för 2016,
moderbolagets sjätte räkenskapsår och
koncernens andra.

Allmänt om verksamheten
KONCERN
De två koncernbolagen erbjuder tjänster
och produkter och service för en miljö
och
kostnadseffektiv
automatiserad
insamling av 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 av 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
KONCERN
Belopp kSEK

2016

2015

					
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Bruttomarginal %
Res efter finansiella poster
i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
Soliditet

48 596

46 386

8 240

11 026

17,0

23,8

1 446

528

3,0

1,1

37 289

29 616

40,8

37,7

Nyckeltalsdefinitioner, se not 26.

MODERFÖRETAG					
Belopp kSEK

2016

2015

2014

2013

2012

					
Nettoomsättning
Bruttoresultat
Bruttomarginal %
Res efter finansiella poster
i % av nettomsättningen
Balansomslutning
Soliditet

46 758

45 740

32 781

33 732

9 629

7 882

11 828

7 954

5 269

2 525

16,9

25,9

24,3

15,6

26,2

1 465

456

303

1 545

296

3,1

1,0

0,9

4,6

3,1

36 588

28 918

22 156

9 109

8 116

41,6

38,7

26,4

28,3

17,1

Jämförelsetalen för 2012 har inte omräknats i enlighet med BFNAR 2012:1 vilket kan innebära bristande jämförbarhet.
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Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret samt efter
räkenskapsårets utgång
Två nya affärer tecknades i Danmark under
2016 vilket är ny marknad för Logiwaste och
etablering påbörjades i november 2016. En
kvittningsemission beslutades i december
2016 i moderföretaget, varvid aktiekapitalet
ökades med 1 080 000 kr och avsättning
till överkursfond gjordes med 1 917 000 kr.
I april 2017 bildas ett dotterbolag i Kina för
att bearbeta en växande kinesisk marknad.

Förväntad framtida utveckling
samt väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
KONCERN
Framtida utveckling
Moderbolaget uppvisar fortsatt stigande
orderstock under 2016 och avslutar året
med ett betydligt högre orderläge än
föregående år. Det ger goda förutsättningar
för en fortsatt stark långsiktig tillväxt.
Aktiviteter på internationella marknader
fortsätter.
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.
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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.

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
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.

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

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

MODERFÖRETAG
Framtida utveckling
Moderbolaget hade en betydligt högre
orderstock i januari 2017 jämfört med
januari 2016. Det ger goda förutsättningar
för en fortsatt stark långsiktig tillväxt.
Aktiviteter på internationella marknader
fortsätter.

Forskning och utveckling
KONCERN OCH MODERFÖRETAG
Under året har moderbolaget fortsatt
investera i ett nytt styrsystem. Finansiering
av denna utveckling har gjorts av ägaren
genom kvittningsemission. Den första
anläggningen med det nya styrsystemet
togs i drift i oktober 2016.

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.

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

Förvaltningsberättelse

EGET KAPITAL
		
Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Balanserat
resultat inkl
årets resultat		

						
KONCERNEN
Ingående balans 2016-01-01

		
3 840 600

-

5 248 470

1 080 000

1 917 000

Årets omräkningsdifferens

2 088 280		
13 993		

Nyemission
Årets resultat

		
1 036 368		

						
Eget kapital 2016-12-31

3 840 600

1 080 000

7 165 470

3 138 641		

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

Ej registrerat 		
aktiekapital
Överkursfond

Övrigt fritt
eget kapital		

						
MODERFÖRETAGET
Ingående balans 2016-01-01

		
3 840 600

Nyemission

-

5 248 470

1 080 000

1 917 000

Årets resultat

1 542 143		
		
771 465		

					
Eget kapital 2016-12-31

3 840 600

1 080 000

7 165 470

2 313 608		

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

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital, kronor 9 479 078 disponeras enligt följande:
Belopp i SEK					
						
Balanseras i ny räkning

9 479 078					

Summa

9 479 078					

						
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

Belopp i SEK		
Not
			

2016-01-012016-12-31

2015-01-01-		
2015-12-31		

						
Nettoomsättning		

2

48 595 859

46 386 020		

Kostnad sålda varor		

3,4

-40 356 086

-35 360 126		

Bruttoresultat			

8 239 773

11 025 894		

						
Försäljningskostnader		

3,5

-2 867 033

-4 169 379		

Administrationskostnader		

3,4,5,6

-3 456 867

-5 459 595		

Övriga rörelseintäkter		

7

-

100 000		

Övriga rörelsekostnader		

8

-320 913

-967 000		

Rörelseresultat			

1 594 960

529 920		

						
Resultat från finansiella poster						
Ränteintäkter och liknande resultatposter			

24 456

29 650		

9

-172 940

-31 817		

Resultat efter finansiella poster			

1 446 476

527 753		

Räntekostnader och liknande resultatposter		

						
Resultat före skatt			

1 446 476

527 753		

11,12

-404 316

-175 504		

Årets resultat			

1 042 160

352 249		

Skatt på årets resultat		

						
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare			
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1 042 160

352 249		

Balansräkning - koncernen

Belopp i SEK		

Not

2016-12-31

2015-12-31		

TILLGÅNGAR						
Anläggningstillgångar						
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		

13

8 750 570

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		

14

23 750

5 421 077		
80 750		

			

8 774 320

5 501 827		

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Inventarier, verktyg och installationer		

15

710 846

409 046		

			

710 846

409 046		

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Andra långfristiga fordringar		

17

5 000

5 000		

			

5 000

5 000		

Summa anläggningstillgångar			

9 490 166

5 915 873		

Omsättningstillgångar						
VARULAGER M M						
Råvaror och förnödenheter			

185 959

1 320 420		

			

185 959

1 320 420		

KORTFRISTIGA FORDRINGAR						
Kundfordringar			

10 418 019

Skattefordringar			

-

205 590		

10 254 883

6 803 251		

811 767

186 839		

Upparbetad men ej fakturerad intäkt		

18

Övriga fordringar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

11 703 998		

19

1 124 430

119 030		

			

22 609 099

19 018 708		

KASSA OCH BANK			

5 003 337

3 360 839		

Summa omsättningstillgångar			

27 798 395

23 699 967		

SUMMA TILLGÅNGAR			

37 288 561

29 615 840		
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Balansräkning - koncernen

EGET KAPITAL OCH SKULDER						
Belopp i SEK		

Not

2016-12-31

2015-12-31		

EGET KAPITAL						
Aktiekapital			

3 840 600

Ej registrerat aktiekapital			

1 080 000

3 840 600		
-		

Övrigt tillskjutet kapital			

7 165 470

5 248 470		

Balanserat resultat inkl årets resultat			

3 138 641

2 088 280		

						
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare			

15 224 711

11 177 350		

Summa eget kapital			

15 224 711

11 177 350		

AVSÄTTNINGAR						
Uppskjuten skatteskuld			

254 314

155 974		

			

254 314

155 974		

KORTFRISTIGA SKULDER						
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		

22

2 850 892

3 723 547		

Leverantörsskulder			

5 323 326

6 549 799		

Skulder till moderföretag			

-

1 000 000		

Skulder till koncernföretag			

5 003 000

-		

Skatteskulder			

20 005

56 504		

Övriga kortfristiga skulder			

1 024 279

1 155 148		

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

23

7 588 034

5 797 518		

			

21 809 536

18 282 516		

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

37 288 561

29 615 840		
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Kassaflödesanalys - koncern

						
Belopp i SEK		
Not
2016-12-31
2015-12-31		
						
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		

		

Resultat efter finansiella poster		
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		

25

1 446 476

527 753		

452 169

334 179		

						
		

1 898 645

861 932		

Betald inkomstskatt		

-296 900

-378 074		

						
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

1 601 745

		

483 858		
		

		

		

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		

		

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager		

1 134 461

-923 867		

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		

-3 288 411

1 580 120		

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		

3 324 615

2 429 227		

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

2 772 410

3 569 338		

		

		

INVESTERINGSVERKSAMHETEN		

		

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		

-3 785 211

Förvärv av materiella anläggningstillgångar		

-499 057

-5 421 077		
-79 528		

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-4 284 268

-5 500 605		

		

		

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		

		

Nyemission		

2 997 000

4 999 070		

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

2 997 000

4 999 070		

		

		

						
Årets kassaflöde		

1 485 142

3 067 803		

Likvida medel vid årets början		

3 360 839

293 036		

Kursdifferens i likvida medel		

157 356

-		

Likvida medel vid årets slut		

5 003 337

3 360 839		
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Resultaträkning - moderföretag

Belopp i SEK		
Not
			

2016-01-012016-12-31

2015-01-01-		
2015-12-31		

Nettoomsättning		

2

46 758 292

45 740 160		

Kostnad sålda varor		

3,4

-38 876 003

-33 912 593		

Bruttoresultat			

7 882 289

11 827 567		

Försäljningskostnader		

3,5

-2 783 006

-3 978 707		

Administrationskostnader		

3,4,5,6

-3 260 803

-6 509 595		

Övriga rörelseintäkter		

7

-

100 000		

Övriga rörelsekostnader		

8

-207 923

-967 000		

Rörelseresultat			

1 630 557

472 265		

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER						
Ränteintäkter och liknande resultatposter			

554

555		

9

-165 747

-17 264		

Resultat efter finansiella poster			

1 465 364

455 556		

10

-447 000

-101 437		

Resultat före skatt			

1 018 364

354 119		

Räntekostnader och liknande resultatposter		

Bokslutsdispositioner		

Skatt på årets resultat		

11,12

-246 899

-91 311		

Årets resultat			

771 465

262 808		
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Balansräkning - moderföretag

Belopp i SEK		

Not

2016-12-31

2015-12-31		

TILLGÅNGAR						
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar						
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		

13

8 750 570

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		

14

23 750

5 421 077		
80 750		

			

8 774 320

5 501 827		

Materiella anläggningstillgångar						
Inventarier, verktyg och installationer		

15

710 846

409 046		

			

710 846

409 046		

Finansiella anläggningstillgångar						
Andelar i koncernföretag		

16

111 850

Andra långfristiga fordringar		

17

5 000

111 850		
5 000		

			

116 850

116 850		

Summa anläggningstillgångar			

9 602 016

6 027 723		

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR						
Varulager m m						
Råvaror och förnödenheter			

185 959

1 320 420		

			

185 959

1 320 420		

Kortfristiga fordringar						
Kundfordringar			

9 604 910

Fordringar hos koncernföretag			

974 555

283 686		

Aktuell skattefordran			

41 046

205 590		

18

8 573 397

5 597 850		

Övriga fordringar			

141 570

175 226		

19

5 947 078

3 308 813		

			

25 282 556

18 873 520		

Kassa och bank			

1 517 475

2 696 677		

Summa omsättningstillgångar			

26 985 990

22 890 617		

SUMMA TILLGÅNGAR			

36 588 006

28 918 340		

Upparbetad men ej fakturerad intäkt		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

9 302 355		
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Balansräkning - moderföretag

Belopp i SEK		

Not

2016-12-31

2015-12-31		

Eget kapital och skulder
EGET KAPITAL						
Bundet eget kapital		
Aktiekapital		

				
20

3 840 600

Nyemission under registrering			

1 080 000

3 840 600		
-		

			

4 920 600

3 840 600		

Fritt eget kapital						
Överkursfond			

7 165 470

5 248 470		

Balanserad vinst eller förlust			

1 542 143

1 279 335		

Årets resultat			

771 465

262 808		

			

9 479 078

6 790 613		

Summa eget kapital			

14 399 678

10 631 213		

Obeskattade reserver				
Ackumulerade överavskrivningar			

202 000

125 000

Periodiseringsfonder			

953 972

583 972

			

1 155 972

708 972

Kortfristiga skulder				
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		

22

2 356 869

Leverantörsskulder			

5 259 615

3 723 547
6 523 411

Skulder till koncernföretag			

5 003 000

1 000 000

Aktuell skatteskuld			

-

-

Övriga kortfristiga skulder			

1 012 921

416 271

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

23

7 399 951

5 914 926

			

21 032 356

17 578 155

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

36 588 006

28 918 340
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Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i SEK		

Not

2016-12-31

2015-12-31		

						
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

			

Resultat efter finansiella poster		
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m		

25

1 465 364

455 556		

559 970

222 531		

-82 355

-378 074		

1 942 979

300 013		

		
Betald skatt		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 		

		

		

		

		

		

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital		

		

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager		

1 134 461

-923 867		

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar		

-6 408 386

2 090 216		

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder		

3 439 011

1 550 665		

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

108 065

3 017 027		

		

		

INVESTERINGSVERKSAMHETEN		

		

Förvärv av dotterföretag		

-

-111 850		

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		

-3 785 211

-5 421 077		

Förvärv av materiella anläggningstillgångar		

-499 057

-79 528		

Kassaflöde från investeringsverksamheten		

-4 284 268

-5 612 455		

		

		

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		

		

Nyemission		

2 997 000

4 999 070		

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

2 997 000

4 999 070		

		

		

						
Årets kassaflöde		

-1 179 203

2 403 642		

Likvida medel vid årets början		

2 696 678

293 036		

						
Likvida medel vid årets slut		

1 517 475

2 696 678		
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen
har
upprättats
i
enlighet
med
årsredovisningslagen
och
Bokföringsnämndens
allmänna
råd
BFNAR
2012:1
Årsredovisning
och
koncernredovisning
(K3)
med
uppdateringar i BFNAR 2016:9.
Moderföretaget
tillämpar
samma
redovisningsprinciper som koncernen utom
i de fall som anges nedan under avsnittet
Redovisningsprinciper i moderföretaget.

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:

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 anläggningstillgången.
- 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.

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].

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den
immateriella anläggningstillgången så att

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

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 skatteregler
som är beslutade före balansdagen
och har inte nuvärdesberäknats. I
koncernbalansräkningen delas obeskattade
reserver upp på uppskjuten skatt och eget
kapital.

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.
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Not 2 Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad		
			
			

2016-01-012016-12-31

2015-01-01-		
2015-12-31		

						
KONCERN

				

Nettoomsättning per rörelsegren

				

Entreprenaduppdrag			

37 891 759

Serviceuppdrag			

10 704 100

39 352 690		
7 033 330		

			

48 595 859

46 386 020		

				
Nettoomsättning per geografisk marknad				
Sverige			

25 152 003

33 031 135		

Norge			

21 989 281

13 354 885		

Danmark			

1 454 575

-		

			

48 595 859

46 386 020		

				
MODERFÖRETAG

				

Nettoomsättning per rörelsegren

				

Entreprenaduppdrag			

36 054 192

Serviceuppdrag			

10 704 100

38 706 830		
7 033 330		

			

46 758 292

45 740 160		

				
Nettoomsättning per geografisk marknad

				

Sverige			

25 152 003

33 031 135		

Norge			

20 151 714

12 709 025		

Danmark			

1 454 575

-		

			

46 758 292

45 740 160		
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Not 3 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
MEDELANTALET ANSTÄLLDA

2016-01-012016-12-31

Varav män

2015-01-012015-12-31

Varav män		

						
MODERFÖRETAG

		

Sverige

10

10

8

8		

Totalt moderföretaget

10

10

8

8		
		

DOTTERFÖRETAG
Totalt dotterföretag

-

-

-

-		

					
Koncernen totalt

10

10

			
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER		

8

2016-01-012016-12-31

8		

2015-01-01-		
2015-12-31		

						
MODERFÖRETAG			

		

Löner och andra ersättningar			

6 991 318

5 655 023		

Sociala kostnader			

3 196 632

2 599 893		

(varav pensionskostnader) 1)			

769 522

682 714		

			

		

DOTTERFÖRETAG			

		

(varav pensionskostnader)			

-

-		

			

		

KONCERN			

		

Löner och andra ersättningar			

6 991 318

5 655 023		

Sociala kostnader			

3 196 632

2 599 893		

(varav pensionskostnader) 1)			

769 522

682 714		

						
1) Av koncernens och moderföretagets pensionskostnader avser 220 488 kr (fg år 148 080 kr) företagets ledning avseende 1 (1) personer.			
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Not 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		
			
			

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31		

						
KONCERN			

		

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång			
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl			

		
-455 718

-		

Koncessioner, patent, licenser, varumärken			

-57 000

-57 000		

Inventarier, verktyg och installationer			

-197 257

-165 531		

			

-709 975

-222 531		

			

		

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion:			

		

-Kostnad för sålda varor			

-530 619

-57 000		

-Administrationskostnader			

-179 356

-165 531		

			

-709 975

-222 531		

			

		

			

		

MODERFÖRETAG			

		

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång			
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl			

		
-455 718

-		

Koncessioner, patent, licenser, varumärken			

-57 000

-57 000		

Inventarier, verktyg och installationer			

-197 257

-165 531		

			

-709 975

-222 531		

			

		

Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion:			

		

-Kostnad för sålda varor			

-530 619

-57 000		

-Administrationskostnader			

-179 356

-165 531		

			

-709 975

-222 531		
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Not 5 Operationell leasing - leasetagare		
			
			

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31		

						
KONCERN			
Årets kostnader för operationella leasingavtal			

		
535 781

466 049		

			

		

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende			

		

icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:			
Inom ett år			

		
516 712

447 904		

Mellan ett och fem år			

1 143 443

277 235		

			

1 660 155

725 139		

MODERFÖRETAG			

		

			
Årets kostnader för operationella leasingavtal			

		
535 781

466 049		

			

		

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende			

		

icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:			
Inom ett år			

		
516 712

447 904		

Mellan ett och fem år			

1 143 443

277 235		

			

1 660 155

725 139		

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31		

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till revisorer		
			
			

						
KONCERN			

		

Adsum Revisorer & Företagskonsulter			
Revisionsarvode			

		
20 900

83 326		

						
Summa			

20 900

83 326		

			

		

MODERFÖRETAG			

		

Adsum Revisorer & Företagskonsulter			

		

Revisionsarvode			

20 900

83 326		

Summa			

20 900

83 326		
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Not 7 Övriga rörelseintäkter				
			
			

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31		

						
KONCERN			

		

Övrigt			

-

100 000		

Summa			

-

100 000		

			
MODERFÖRETAG

		

				

Övrigt			

-

100 000		

Summa			

-

100 000		

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31		

Not 8 Övriga rörelsekostnader		
			
			

						
Koncern			

		

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär			

207 923

967 000		

Summa			

207 923

967 000		

			

		

Moderföretag			

		

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär			

207 923

967 000		

Summa			

207 923

967 000		

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31		

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter		
			
			

						
KONCERN			
Räntekostnader, koncernföretag			

		
150 005

9 166		

Räntekostnader, övriga			

22 935

22 651		

			

172 940

31 817		

			

		

MODERFÖRETAG			

		

Räntekostnader, koncernföretag			

150 005

9 166		

Räntekostnader, övriga			

15 742

8 098		

			

165 747

17 264		
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Not 10 Bokslutsdispositioner		
			
			

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31		

						
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:			
Inventarier, verktyg och installationer			

		
-77 000

36 563		

Periodiseringsfond, årets avsättning			

-370 000

-138 000		

Summa			

-447 000

-101 437		

2016-01-012016-12-31

2015-01-01-		
2015-12-31		

Not 11 Skatt på årets resultat
			
			

						
KONCERN			
Aktuell skatt			

		
-305 976

-120 618		

Uppskjuten skatt			

-98 340

-54 886		

			

-404 316

-175 504		

Aktuell skatt			

-246 899

-91 311		

			

-246 899

-91 311		

MODERFÖRETAG			

		

Not 12 Avstämning effektiv skatt				
KONCERNEN

Procent

Resultat före skatt

2016
Belopp

Procent

1 446 476

2015
Belopp		
527 753		
		

Skatt enligt gällande skattesats moderföretag

22,0%

-318 225

22,0%

-116 106		

Effekt av andra skattesatser för utländska						
dotterföretag/filialer

-63 230

-3 610		

Andra icke-avdragsgilla kostnader

-22 965

-55 983		

Ej skattepliktiga intäkter
Redovisad effektiv skatt

104

195		

-404 316

-175 504		
		

MODERFÖRETAGET

Procent

Resultat före skatt

Belopp

Procent

1 018 364

Belopp		
354 119		
		

Skatt enligt gällande skattesats moderföretag
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatt hänförlig till tidigare år
Redovisad effektiv skatt

22,0%

-224 040
-22 963

22,0%

-77 906		
-12 961		

104

193		

-

-637		

-246 899

-91 311		
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Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		
			

2016-12-31

2015-12-31		

						
KONCERN

				

Ackumulerade anskaffningsvärden:

				

-Vid årets början			

5 421 077

-		

-Övriga investeringar			

3 785 211

5 421 077		

			

9 206 288

5 421 077		

-Årets avskrivning enligt plan			

-455 718

-		

			

-455 718

-		

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:			

		

						
Redovisat värde vid årets slut			

8 750 570

5 421 077		

			

		

MODERFÖRETAG			

		

Ackumulerade anskaffningsvärden:			

		

-Vid årets början			

5 421 077

-		

-Övriga investeringar			

3 785 211

5 421 077		

			

9 206 288

5 421 077		

-Årets avskrivning enligt plan			

-455 718

-		

			

-455 718

-		

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:			

		

						
Redovisat värde vid årets slut			

8 750 570

5 421 077		

2016-12-31

2015-12-31		

Not 14 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		
			

						
KONCERN			

		

Ackumulerade anskaffningsvärden:			

		

-Vid årets början			

285 000

285 000		

Vid årets slut			

285 000

285 000		

						
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:			

		

-Vid årets början			

-204 250

-147 250		

-Årets avskrivning enligt plan			

-57 000

-57 000		

Vid årets slut			

-261 250

-204 250		

						
Redovisat värde vid årets slut			

23 750

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			

-204 250

-147 250		

-Årets avskrivning enligt plan			

-57 000

-57 000		

Vid årets slut			
-261 250
-204 250		
						
Redovisat värde vid årets slut			
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Not 15 Inventarier, verktyg och installationer		
			

2016-12-31

2015-12-31		

						
KONCERN			

		

Ackumulerade anskaffningsvärden:			

		

-Vid årets början			

872 047

-Nyanskaffningar			

499 057

79 528		

-Omklassificeringar			

-

211 480		

-Vid årets slut			

1 371 104

872 047		

-463 001

-227 404		

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:			
-Vid årets början			

581 039		

		

-Omklassificeringar			

-

-70 066		

-Årets avskrivning			

-197 257

-165 531		

-Vid årets slut			

-660 258

-463 001		

						
Redovisat värde vid årets slut			

710 846

409 046		

Inga

Inga		

			
Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår med			

		

			

		

MODERFÖRETAG			

		

Ackumulerade anskaffningsvärden:			

		

-Vid årets början			

872 047

-Nyanskaffningar			

499 057

79 528		

-Omklassificeringar			

-

211 480		

-Vid årets slut			

1 371 104

872 047		

-463 001

-227 404		

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:			
-Vid årets början			

581 039		

		

-Omklassificeringar			

-

-70 066		

-Årets avskrivning			

-197 257

-165 531		

-Vid årets slut			

-660 258

-463 001		

						
Redovisat värde vid årets slut			

710 846

409 046		

Inga

Inga		

			
Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår med			
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Not 16 Andelar i koncernföretag		
			

2016-12-31

2015-12-31		

						
Ackumulerade anskaffningsvärden:			
-Vid årets början			

		
111 850

-		

-Förvärv			

-

111 850		

Redovisat värde vid årets slut			

111 850

111 850		

2016-12-31
Redovisat
värde

2015-12-31
Redovisat
värde		

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.

Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal
andelar

i%

						
Logiwaste AS, 915 016 324, Bergen, Norge

100 000

100

111 850

111 850		

111 850

111 850		

2016-12-31

2015-12-31		

Not 17 Andra långfristiga fordringar		
			

						
KONCERN			

		

Ackumulerade anskaffningsvärden:			

		

-Vid årets början			

5 000

5 000		

Redovisat värde vid årets slut			

5 000

5 000		

			

		

MODERFÖRETAG			

		

Ackumulerade anskaffningsvärden:			

		

-Vid årets början			

5 000

5 000		

Redovisat värde vid årets slut			

5 000

5 000		

2016-12-31

2015-12-31		

Not 18 Upparbetad men ej fakturerad intäkt		
			

						
Entreprenaduppdrag			

		

KONCERN			

		

Upparbetat värde			

103 357 136

30 151 704		

Fakturerat värde			

-93 102 253

-23 348 453		

			

10 254 883

6 803 251		

			

		

MODERFÖRETAG			

		

Upparbetat värde			

102 209 540

28 946 303		

Fakturerat värde			

-93 636 143

-23 348 453		

			
8 573 397
5 597 850		
						
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.
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Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
			

2016-12-31

2015-12-31		

						
KONCERN			

		

Förutbetalda hyror			

100 906

99 770		

Upplupna intäkter övriga			

970 609

-		

Övriga poster			

52 915

19 260		

			

1 124 430

119 030		

			

		

MODERFÖRETAG			

		

Förutbetalda hyror			

100 906

99 575		

Upplupna intäkter koncernföretag			

5 064 665

3 189 978		

Upplupna intäkter övriga			

728 832

-		

Övriga poster			

52 675

19 260		

			

5 947 078

3 308 813		

2016-12-31

2015-12-31		

Not 20 Antal aktier och kvotvärde				
			

						
Stamaktier:			
antal aktier			
kvotvärde			

		
384 060
10

100 000		
10		

Not 21 Avsättningar för övriga skatter				
			

2016-12-31

2015-12-31		

						
KONCERN			

		

Uppskjuten skatteskuld			

254 314

155 974		

			

254 314

155 974		

2016-12-31

2015-12-31		

Not 22 Fakturerad men ej upparbetad intäkt				
			

						
Entreprenaduppdrag			

		

KONCERN			

		

Fakturerat värde			

13 098 250

67 841 774		

Upparbetat värde			

-10 247 358

-64 118 227		

			

2 850 892

3 723 547		

						
MODERFÖRETAG			

		

Fakturerat värde			

12 604 227

67 841 774		

Upparbetat värde			

-10 247 358

-64 118 227		

						
			

2 356 869

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.
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Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
			

2016-12-31

2015-12-31		

						
KONCERNEN			

		

Personalrelaterade poster			

1 530 650

1 419 367		

Reservering projekt			

5 121 600

4 199 998		

Upplupna garantiåtaganden			

600 000

-		

Upplupna räntekostnader			

150 005

-		

Övriga poster			

185 779

178 153		

			

7 588 034

5 797 518		

			

		

MODERFÖRETAGET			

		

Personalrelaterade poster			

1 530 650

1 419 367		

Reservering projekt			

4 700 000

4 082 590		

Upplupna garantiåtaganden			

600 000

-		

Upplupna projektkostnader			

218 561

-		

Upplupna räntekostnader			

150 005

-		

Övriga poster			

200 735

412 969		

			

7 399 951

5 914 926		

2016-12-31

2015-12-31		

Not 24 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen
Ställda säkerheter			

						
Ställda säkerheter			

		

Koncernen			

		

Företagsinteckningar			

7 500 000

7 500 000		

			

7 500 000

7 500 000		

			

		

Moderföretag			

		

Företagsinteckningar			

7 500 000

7 500 000		

			

7 500 000

7 500 000		

Eventualförpliktelser						
Bolaget har ställt ut garantiåtaganden på totalt 15 042 949 kr.				
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Not 25 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
			
				
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm			

2016-12-31

2015-12-31

Avskrivningar			

709 975

222 531

Orealiserade kursdifferenser interna mellanhavanden			

-257 806

111 648

			

452 169

334 179

			

2016-12-31

2015-12-31

Avskrivningar			

709 975

222 531

Övriga ej kassaflödespåverkande poster			

-150 005

			

559 970

KONCERNEN			

MODERFÖRETAGET			

222 531

Not 26 Koncernuppgifter
Företaget är helägt dotterföretag till M Industrial AB, org nr 556651-6072 med säte i Sigtuna. Moderföretaget upprättar koncernredovisning i vilken
denna koncern ingår.
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.
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp
som företaget tillhör.
Av koncernens och moderföretagets räntekostnader avser 150 005 kr räntor till M Industrial Invest AB.

Not 27 Nyckeltalsdefinitioner
Bruttomarginal %: Bruttoresultat / Nettoomsättning
Vinstmarginal: Res efter finansiella poster / Nettoomsättning
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: (Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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