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Det här är Logiwaste
Logiwaste fortsätter att cementera positionen 
som en av de ledande aktörerna i Skandinavien 
inom lösningar för automatiserad insamling av 
avfall och tvätt.  Vi har under de senaste fem åren 
haft en genomsnittlig årlig tillväxt på ca 25% och 
är därmed ett av de snabbast växande miljötek-
nikföretagen i Sverige.

Verksamheten är fördelad i tre affärsområden. 
Stationära system, Mobila system, samt Service 
och tjänster. Våra system används i de flesta 
moderna sjukhus, vårdhem, i bostadsområden 
och kommersiella fastigheter i Skandinavien.

Mobila system

För våra stationära system är vi en partner 
under systemets hela livscykel, från rådgiv-
ning och projektering till färdigt system 
samt drift och service. 

Med våra mobila sopsugssystem erbju-
der Logiwaste möjlighet till effektiv och 
hygienisk avfallshantering för mindre och 
mellanstora fastigheter. 

Genom våra tjänster för service, drift och 
underhåll säkerställer vi en effektiv och 
pålitlig drift av anläggningar 

Stationära system

Automatiserade 
system för hantering 

av avfall och tvätt

Service, drift och underhåll
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Året i sammandrag

NettOOMSättNING
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103 245

december
Ny order på sopsug och 
tvättsug till det nya Sjukhuset 
vid ullandhaug i Stavanger, 
Norge.

november
Driftsättning av två nya 

system i trondheim: Lilleby- 
området och Moholt.

november
Ny order på sopsugssystem 
för det nya bostadsområdet 
ulven utanför Oslo.

oKTober
Driftsättning av första  

installationen i Kina.  
ett system för två fraktioner 

avfall till livförsäkringsbolaget 
China Life.

augusTi
Serviceavtal med trondheim 
kommun. Ansvar för drift och 
service på samtliga stationära 
och mobila sopsugssystem i 
kommunen.

oKTober
Ny order på sopsug och 

tvätthantering till nytt sjukhus i 
Sibirien, Ryssland.

oKTober
Driftsättning av system för 
sopsug och tvättsug för 
VeA sykehjem i Karmøy, 
Norge.

juni
Produktlansering:  

Ny tvättseparator kompletterar 
portföljen av produkter inom 

tvätthantering.
apriL
Produktlansering:  
Nyutvecklad papperskorg

januari
Drifttagning: System med  
terminal under mark som lyfts 
till marknivå vid tömning för 
Östermalmshallen i Stockholm.

februari
Produktlansering:  

Nyutvecklade, svetsbara 
NiHard-böjar för placeringar i 

rörsystem med hög belastning.

2018
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Pågående installationsarbete 
för Nya Helsingborgs Sjukhus
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Genom att utveckla produktportföljen, rekrytera nyckelkom-
petens, bygga upp stödsystem och leverera stora, såväl 
som medelstora och små anläggningar har vi fortsatt stärka 
positionen som nummer två i Skandinavien.

En kraftig tillväxt ger oss en stabil bas för ökade satsningar 
inom framför allt produktutveckling, men den möjliggör 
också rekrytering av specialistkompetenser.

Koncernens intäkter för året uppgick till 103 Mkr, en ökning 
med ca 80% procent jämfört med föregående år. Vi fortsätter 
med vår inslagna policy att investera i stort sett all vår vinst i 
utveckling av vårt erbjudande. Det innebär att EBIT resultatet 
2018 om 1,3 Mkr landar ungefär i linje med budget.

Vi strävar efter att ha en bred projektportfölj som innehåller 
en avvägning mellan stora och små anläggningar, bostäder 
och sjukhus samt stationära och mobila system. De affärer 
vi tecknat under 2018 bibehåller ungefär den mix vi strävar 
efter, möjligen med liten övervikt vid utgången av 2018 på 
stora anläggningar.

Affärsområdet service har under året visat en starkt ökad 
orderingång. Ett antal viktiga kontrakt har tecknats, bland 
annat en större affär i Trondheim vilket ytterligare stärker 
Logiwaste som en betydande servicepartner i Norge. 

Vi fortsätter att varsamt sticka ut känselspröt i affärer utanför 
Skandinavien. Logiwaste har under året driftsatt ett system i 
Peking och vi har i slutet av året tecknat en affär i Ryssland. 

En trend vi ser är att fler kunder önskar samverkansentrepre-
nader. I dessa projekt utvecklar Logiwaste och beställaren 
tillsammans projektet vilket ger våra kunder ökad transpa-
rens samt bättre kontroll vad gäller kvalitet och pris. 

För Logiwaste innebär samverkansentreprenad ofta en 
”kostplusaffär” som vanligen innebär en minskad margi-
nal för oss. Vi kompenseras å andra sidan med en lägre 
affärsrisk i projektet. Sammantaget är vi positiva till att öka 
andelen samverkansentreprenader i portföljen under 2019 
om kunderna så önskar.

Rekryteringstakten är fortsatt hög. I takt med ökande volymer 
har vi anställt personal på ett flertal orter i Sverige och Norge.

Logiwaste är ett innovativt tillväxtföretag och vi har ambi-
tionen att fortsätta växa och befinna oss i framkant av 
branschens utveckling. Efter de senaste tre årens kraftiga 
tillväxt att det är naturligt att 2019 och delar av 2020 används 
för att bygga plattformen inför nästa tillväxtresa.

          Daniel Martinwall
          Styrelseordförande Logiwaste AB

Ordförande har ordet
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Affärsområdet har under året haft en stabil utveckling och vi 
bedömer att Logiwaste marknadsandel har stärkts. Ett flertal 
nya projekt tecknades under året. Bland de intressantare är 
två exempel nya sjukhuset vid Ullandhaug i Stavanger och 
bostadsområdet Ulven i Oslo.

I Sverige börjar vi få en icke oväsentlig marknadsandel 
vilket gör att vi delvis kommer att följa volymerna i bostads-
byggandet. I Sverige har bostadsmarknaden minskat från 
historiskt mycket höga nivåer vilket passar oss bra dels då 
tillväxten för Logiwaste i Sverige under 2018 var en aning 
högre än vi egentligen önskat. En viss avmattning skulle ge 
oss andrum att stärka organisationen och vi räknar med att 
i alla fall delvis kunna kompensera en minskad marknads-
volym med att ta ytterligare några procents marknadsandel 
i Sverige.

Marknadsvolymerna i Norge och Danmark synes inte vara 
lika historiskt höga som i Sverige. I kombination med att vi 
där av naturliga skäl etablerade oss senare och därför släpar 
efter i marknadsandelar jämfört med Sverige så bedömer vi 
att en eventuell minskande marknadsvolym i dessa länder 
torde kunna kompenseras med en ökad marknadsandel.

Under året har efterfrågan inom vårdsektorn i alla skan-
dinaviska länder varit stabil och vi är av uppfattningen att 
byggandet inom vårdsektorn är väsentligt mycket mindre 
konjunkturkänslig än bostadsbyggandet. I sammanhanget 
är det därför glädjande att Logiwaste’s marknadsandel i varje 
land i Skandinavien är väsentligt högre inom vårdsektorn än 
inom bostadssektorn.

Stationära system.
Minskat bostadsbyggande, 

stabil vårdsektor, ökande 
marknadsandelar.  
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Service, drift och support.
Sverige utvecklas enligt plan, 
genombrott i Norge.
Vi har under året sett en starkt positiv utveckling av både 
efterfrågan och orderingången på våra service, drift och 
supporttjänster för både stationära och mobila system.

Logiwaste har under året bland annat tecknat ett väsentligt 
avtal avseende service och underhåll på alla anläggningar, 
av olika fabrikat, i Trondheims kommun i Norge. 

I takt med ökande volymer inom affärsområdet har ett antal 
rekryteringar i både Sverige och Norge genomförts.

Mobila system.
Stabil utveckling enligt plan. 

Under 2018 har affärsområdet mobila system fortsatt att 
utvecklats enligt plan. Generellt ser vi att ombyggnationer av 
avfallshanteringssystem i befintliga bostadshus är en viktig 
drivkraft för affärsområdet. 

Affärsmässigt har nya kontrakts skrivits, våra pågående 
kundprojekt har drivits framåt och produktutvecklingen 
fortgår systematiskt. 

Vi fortsätter på den utstakade vägen att leverera ett starkt 
erbjudande där mindre och mellanstora fastigheter och 
bostadsområden ges en likvärdig möjlighet till effektiv och 
hygienisk avfallshantering som större bostadsområden. 

Orderingången har under året följt prognosen med ett flertal 
systembeställningar. Extra glädjande är betydande fram-
gångar i Norge.

Ett fortsatt systematiskt utvecklingsarbete av produkter för 
mobila system har under året resulterat i ett komplett bas-
paket. Till exempel har modellprogrammet av skruvtankar 
breddats och vi har vidareutvecklat inkasten för att maximera 
luftintaget vid tömning. 

Under 2019 fortsätter vi arbetet med att utveckla produkt-
portföljen för att erbjuda lösningar på ett antal av de behov 
som befintliga och nya kunder presenterat för oss. 
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Internationalisering.
Positionering inför tillväxt.
Efterfrågan på effektiva och hållbara metoder att samla in 
och hantera avfall fortsätter att växa på i ett antal mycket 
intressanta länder. I syfte att lära oss agera och förstå dessa 
marknader har Logiwaste fortsatt att försiktigt ta affärer 
utanför Skandinavien. Under 2018 har vi haft två internatio-
nella projekt, ett i centrala Peking och ett i norra Ryssland. 

Systemet i Peking driftsattes sommaren 2018 och hanterar 
idag två fraktioner avfall i en kommersiell byggnad. 

Under ett kontrakt tecknat 2018 kommer vi att leverera ett 
system till ett sjukhus i norra Ryssland för insamling och 
hantering av både avfall och tvätt.

I syfte att positionera oss för en framtida exportsatsning kom-
mer vi att fortsätta testförsäljningen av beprövade lösningar 
av mindre och medelstora anläggningar mot intressanta 
länder i bland annat Europa och Kina.



Produktutveckling.
Volymtillväxt ger ökade 

resurser till produktutveckling.
Produktutvecklingen går framåt enligt plan. Logiwaste har nu 
ett komplett bassortiment i drift hos kunder. Därmed kunde 
utvecklingsresurser under året till sin huvuddel skiftas över 
till att jobba med utökad funktionalitet och kostnadseffektiv 
produktion av befintlig produktportfölj.

 under året har vi färdigställt 
• Komplett tätt rörsystem med lång livslängd.
• Standarsortiment av ventillösningar.
• Modulariserade inkastlösningar med utökad funktionalitet 
   såsom t.ex. volymbegränsning, vägningsfunktion.
• Kostnadssänkning inom systemet av stöd och 
   infästningsdetaljer.
• Standardiserade och funktionssäkrade 
   tvätterminallösningar.

12    
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Logiwaste har under 2018 fortsatt att förbättra processer inom 
de centrala områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Under 
året har vi förnyat våra tre certifikat ISO 9001:2015 för kvalitet, 
ISO 14001:2015 för miljöledning, och ISO 45001:2018 för 
arbetsmiljö. 

Logiwaste strävar efter ett minimum av miljöpåverkan från 
vår verksamhet. Miljölagstiftning och övriga tillämpliga 
lokala, nationella och internationella lagar och regler åtföljs. 
Vi arbetar aktivt med att identifiera och analysera miljöaspekter 
i varje del av verksamheten och vidtar relevanta åtgärder. 
Miljörisker analyseras och en miljöplan upprättas för varje 
kundprojekt samt anpassas till den specifika situationen.  

Logiwaste driver ett systematiskt arbete med att identifiera 
och förebygga risker i arbetsmiljön för en säker arbetsmiljö 
för medarbetare och leverantörer. För att förebygga incidenter 
och arbetsplatsolyckor upprättas inför varje projekt en miljö-
plan, arbetsmiljöplan samt en riskanalys.

Arbetet med en hållbarhetsrapport för 2018 har genomförts. 
Hållbarhetsrapporteringen uppfyller de krav som ställs 
på Hållbarhetslagen. Arbetet syftar till att identifiera och 
genomföra förbättringar inom miljö och hållbarhet. 

Kvalitet, Miljö, 
Arbetsmiljö och 
Hållbarhet.
Kontinuerliga 
förbättringar. 
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Installation. 
Snabbare, effektivare, 
tryggare
För att få full effekt av modulariseringen, dvs. samma arbets-
moment utförs från installation till installation, är det av vikt att 
ha kontinuitet i installationsgruppen.  Under året har Logiwaste 
därför fokuserat på att bygga upp en egen grupp av operativa 
montageledare. 

Arbetet med dokumentstyrning under året var hög och fortsätter 
i samma takt under 2019. 

Under året har vi också genomfört en fokusering av leve-
rantörsbasen och fördjupat samarbetet med kvarvarande 
nyckelleverantörer. 

detta har bl.a. resulterat i 
• Två tredjedelar på väg mot att ha ett komplett team av 
   operativa montageledare.
• Dokumentstyrning (installationsinstruktion och bygg- 
   anvisningar, drift och underhållsmanualer).
• Modularisering och standardisering.
• Högre integration av leverantörsbasen.
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DNV-Gødstrup
Sjukhus
Herning, Danmark

Hagastaden
Bostadsområde
Solna, Sverige

Nya sjukhusområdet Helsingborg
Sjukhus
Helsingborg, Sverige

China Life
Kommersiell fastighet
Beijing, Kina

Skårerområdet
Bostadsområde
Lørenskog kommune, Norge

Norrtälje Hamn
Bostadsområde
Norrtälje, Sverige

Tesliåsen
Mobil sopsug
Trondheim, Norge

Regionshospitalet Viborg
Sjukhus, fallschakt
Viborg, Danmark

Regional Clinical Hospital
Sjukhus
Krasnoyarsk, Ryssland

Fabriksparken
Bostadsområde
Sundbyberg, Sverige

Sundmolen
Bostadsområde
Köpenhamn, Danmark

Alta omsorgssenter
Sjukhus
Alta, Norge

Ett urval av pågående 
projekt under 2018
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förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Logiwaste AB, 556839-
6245, får härmed avge årsredovisning för 2018.   
    

allmänt om verksamheten 
Koncern  
De två koncernbolagen erbjuder tjänster, produkter och service 
för en miljö- och kostnadseffektiv automatiserad insamling av 
avfall och tvätt. Det svenska moderföretaget bedriver verksamhet 
i Sverige, Norge och Danmark medan det norska dotterföretaget 
endast bedriver verksamhet i Norge.    
   
Bolaget ägs till 100% av M Industrial Invest AB, 556651-0672, med 
säte i Sigtuna.      
 

Moderföretaget 
Bolaget erbjuder tjänster, produkter och service för en miljö- och 
kostnadseffektiv automatisering insamling av avfall och tvätt. 
Bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige, Norge och Danmark. 
      
Hållbarhetsredovisning  
Hållbarhetsrapporten sammanställer vårt hållbarhetsarbete och 
baserar på genomförda och planerade åtgärder inom olika seg-
ment. Vår hållbarhetsstrategi är framtagen utifrån våra nuvarande 
förutsättningar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet 
och bredda ansvarstagandet. Vi använder PuRe ACts plattform 
som ett verktyg i vårt hållbarhetsarbete.  

utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning      

Koncern      
belopp i kseK 2018 2017 2016 2015  

Nettoomsättning 103 245 57 434 48 596 46 386  

Bruttoresultat 9 874 8 337 8 240 11 026  

Bruttomarginal 9,6% 14,5% 17,0% 23,8%  

Res efter finansiella poster 1 060 685 1 446 528  

i % av nettoomsättningen  1,0% 1,2% 3,0% 1,1%  

Balansomslutning 55 624 48 863 37 289 29 616  

Soliditet 33,4% 36,4% 40,8% 37,7%  

      

Nyckeltalsdefinitioner, se not 28.      

      
moderföretag      
belopp i kseK 2018 2017 2016 2015  

Nettoomsättning 103 208 57 293 46 758 45 740  

Bruttoresultat 9 849 7 895 7 882 11 828  

Bruttomarginal 9,5% 13,8% 16,9% 25,9%  

Res efter finansiella poster 1 195 352 1 465 456  

i % av nettoomsättningen  1,2% 0,6% 3,1% 1,0%  

Balansomslutning 56 662 49 492 36 588 28 918  

Soliditet 32,5% 35,5% 41,6% 38,7%  
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förvaltningsberättelse

väsentliga händelser under räkenskapsåret 
samt efter räkenskapsårets utgång
Internationaliseringssatsning har resulterat i företagtets första 
order i Ryssland.
I januari 2019 tillträder Mats Lindh som ny verkställande direktör i 
Logiwaste AB.
I mars 2019 erhåller bolaget patent för Lågbyggd fraktionsväxlare.

förväntade framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncern
Framtida utveckling
Moderföretaget uppvisar stabil orderstock under 2018 och avslu-
tar året i stort sett oförändrat orderläge jämfört föregående år. 
Marknaden ser positiv ut och förväntningarna för 2019 är fortsatt 
stabil. Internationaliseringssatsning fortgår och har visat på efter-
frågan även internationellt.

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Valutarisker
en betydande del av försäljningen i moderföretaget sker i NOK och 
DKK medan en väsentlig del av inköpen görs i euR. För dotterföre-
tag i Norge sker försäljning endast i NOK på den norska
marknaden och inköp görs i euR och SeK. Någon valutasäkring 
sker inte.

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

Kreditrisker/Motpartsrisker
Den övervägande delen av koncernens försäljning sker till stora 
välkonsoliderade kunder, mestadels inom offentlig verksamhet. 
De träffade avtalen har mestadels en betalningsplan där betalning 
sker i samma takt som nedlagda kostnader. Moderföretaget har en 
historik av mycket små kundförluster.

Likviditetsrisker
Moderföretaget har en grundläggande lönsamhet och god finan-
siering med låg eller ingen utomstående skuldsättning. även om 
koncernens expansion kräver växande rörelsekapital kan bolaget 
finansiera rörelsen så att likviditeten kontinueligt kan hållas på en 
väl tilltagen nivå.

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

moderföretag
Framtida utveckling
Moderföretaget uppvisar stabil orderstock under 2018 och avslu-
tar året i stort sett oförändrat orderläge jämfört föregående år. 
Marknaden ser positiv ut och förväntningarna för 2019 är fortsatt 
stabil. Internationaliseringssatsning fortgår och har visat på efter-
frågan även internationellt.

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Valutarisker
en betydande del av försäljningen i moderföretaget sker i NOK och 
DKK medan en väsentlig del av inköpen görs i euR. För dotterföre-
tag i Norge sker försäljning endast i NOK på den norska
marknaden och inköp görs i euR och SeK. Någon valutasäkring 
sker inte.

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

Kreditrisker/Motpartsrisker
Den övervägande delen av koncernens försäljning sker till stora 
välkonsoliderade kunder, mestadels inom offentlig verksamhet. 
De träffade avtalen har mestadels en betalningsplan där betalning 
sker i samma takt som nedlagda kostnader. Moderföretaget har en 
historik av mycket små kundförluster.

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

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

forskning och utveckling

Koncern och moderföretag
under året har moderföretaget fortsatt investera i nya produkter 
och lösningar samt ett styrsystem för mobila anläggningar.

utländska filialer
Bolaget har en norsk filial där ett antal projekt drivs sedan 2012. 
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eget kapital

     balanserat
 aktie-  ej registrerat avsättning fond för avskrivning resultat inkl
 kapital  aktiekapital  utvecklingsutgifter  utvecklingsutgifter  årets resultat summa

Koncern      

Ingående balans 2018-01-01 4 920 600 666 660 9 211 859 -725586 3 713 594 17 787 127

Nyemission 666 660 -666 660    0

      

Förändring av utvecklingsfond   4 715 611 -1 401 614 -3 313 997 0

Årets omräkningsdifferens     31 702 31 702

Årets resultat     752 914 752 914

eget kapital 2018-12-31 5 587 260 0 13 927 470 -2 127 200 1 184 213 18 571 743

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

     balanserat
 aktie-  ej registrerat avsättning fond för avskrivning resultat inkl
 kapital aktiekapital  utvecklingsutgifter  utvecklingsutgifter  årets resultat summa

Moderbolaget      

Ingående balans 2018-01-01 4 920 600 666 660 9 211 859 -725 586 2 572 172 16 645 705

Nyemission 666 660 -666 660    0

      0

Förändring av utvecklingsfond   4 715 611 -1 401 614 -3 313 997 0

Årets resultat     887 808 887 808

eget kapital 2018-12-31 5 587 260 0 13 927 470 -2 127 200 145 983 17 533 513

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 145 983, disponeras enligt följande:

 belopp i seK

Balanseras i ny räkning 145 983

summa 145 983

vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställ-
ning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 
med tillhörande noter.
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resultaträkning - koncernen

   2018-01-01 2017-01-01
belopp i seK  not 2018-12-31 2017-12-31  

Nettoomsättning  2 103 245 102 57 433 521  

Kostnad sålda varor  3,4 -93 370 758 -49 095 797  

bruttoresultat   9 874 344 8 337 724  

Försäljningskostnader  3,5 -3 021 476 -3 386 291  

Administrationskostnader  3,4,5,6 -5 522 348 -3 888 750  

Övriga rörelsekostnader  7 - -29 334  

rörelseresultat   1 330 520 1 033 349  

resultat från finansiella poster       

Ränteintäkter och liknande resultatposter   7 610 866  

Räntekostnader och liknande resultatposter  8 -278 007 -349 230  

resultat efter finansiella poster   1 060 123 684 985  

      

resultat före skatt   1 060 123 684 985  

      

 

Skatt på årets resultat   10,11 -307 209 -106 396  

Årets resultat   752 914 578 589  

      

Hänförligt till moderföretagets aktieägare   752 914 578 589  
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balansräkning - koncernen

belopp i seK  not 2018-12-31 2017-12-31  

      

TiLLgÅngar      

anläggningstillgångar      

immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten       

och liknande arbeten  12 15 973 495 13 313 331  

Koncessioner, patent, licenser, varumärken      

samt liknande rättigheter  13 0 0  

   15 973 495 13 313 331  

      

materiella anläggningstillgångar      

Inventarier, verktyg och installationer  14 1 562 577 1 650 567  

   1 562 577 1 650 567  

      

finansiella anläggningstillgångar      

Andra långfristiga fordringar  16 5 000 5 000  

   5 000 5 000  

      

summa anläggningstillgångar   17 541 072 14 968 898  

      

omsättningstillgångar      

varulager m m      

Råvaror och förnödenheter   624 716 252 643  

   624 716 252 643  

      

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar   19 638 774 13 393 292  

Skattefordringar   0 390 432  

Upparbetad men ej fakturerad intäkt  17 11 617 541 14 878 698  

Övriga fordringar   316 228 163 710  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18 3 904 233 2 647 154  

   35 476 776 31 473 286  

      

Kassa och bank   1 981 431 2 167 699  

   1 981 431 2 167 699  

      

summa omsättningstillgångar   38 082 923 33 893 628  

      

summa TiLLgÅngar   55 623 995 48 862 526  



22    

balansräkning - koncernen

belopp i seK  not 2018-12-31 2017-12-31  

      

egeT KapiTaL ocH sKuLder      

eget kapital      

Aktiekapital   5 587 261 4 920 600  

Ej registrerat aktiekapital   0 666 660  

Fond för utvecklingsutgifter   11 800 270 8 486 273  

Balanserat resultat inkl. årets resultat   1 184 212 3 713 594  

   18 571 743 17 787 127  

      

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   18 571 743 17 787 127  

summa eget kapital   18 571 743 17 787 127  

      

avsättningar      

Uppskjuten skatteskuld  20 254 314 254 314  

   254 314 254 314  

      

Långfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut  21 2 399 998 0  

   2 399 998 0  

      

Kortfristiga skulder      

Fakturerad men ej upparbetad intäkt  22 7 116 234 2 480 393  

Checkräkningskredit  23 1 234 499 0  

Skulder till kreditinstitut  21 1 066 668 0  

Leverantörsskulder   15 831 139 7 169 115  

Skulder till koncernföretag   3 020 10 003 967  

Skatteskulder   2 217 0  

Övriga kortfristiga skulder   2 380 421 2 492 213  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  24 6 763 742 8 675 397  

   34 397 940 30 821 085  

      

summa sKuLder ocH egeT KapiTaL   55 623 995 48 862 526  
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Kassaflödesanalys - koncernen

belopp i seK  not 2018-12-31 2017-12-31  

      

den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster   1 060 123 684 985  

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m  26 2 750 056 1 516 490  

Betald inkomstskatt   -307 209 -106 396  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   3 502 970 2 095 079  
förändringar av rörelsekapital      

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning(-) / Minskning(+) av varulager   -372 073 -66 684  

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar   -4 003 490 -8 864 187  

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder   3 576 855 9 011 549  

   -798 708 80 678  

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten   2 704 262 2 175 757  

      

investeringsverksamheten       

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -4 739 413 -5 679 208  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -551 115 -1 332 167  

   -5 290 528 -7 011 375  

      

finansieringsverksamheten      

Nyemission   0 1 999 980  

Lån från kreditgivare   4 000 000 0  

Amortering   -1 600 002 0  

   2 399 998 1 999 980  

      

Årets kassaflöde   -186 268 -2 835 638   

      

Likvida medel vid årets början   2 167 699 5 003 337  

Kursdifferens i likvida medel   0 0  

Likvida medel vid årets slut   1 981 431 2 167 699  
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resultaträkning - moderföretag

   2018-01-01 2017-01-01  
belopp i seK  not  2018-12-31 2017-12-31  

      

Nettoomsättning  2 103 208 191 57 293 208  

Kostnad sålda varor  3,4 -93 358 841 -49 397 938  

bruttoresultat   9 849 350 7 895 270  

      

Försäljningskostnader  3,5 -2 975 340 -3 353 899  

Administrationskostnader  3,4,5,6 -5 408 645 -3 811 027  

Övriga rörelseintäkter   0 0  

Övriga rörelsekostnader  7 0 -29 334  

rörelseresultat   1 465 365 701 010  

      

      

resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande resultatposter   7 660 98  

Räntekostnader och liknande resultatposter  8 -278 008 -348 664  

resultat efter finansiella poster   1 195 017 352 444  

      

Bokslutsdispositioner  9 0 0  

resultat före skatt   1 195 017 352 444  

      

Skatt på årets resultat   10,11 -307 209 -106 396  

Årets resultat   887 808 246 048  
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balansräkning - moderföretag

belopp i seK  not 2018-12-31 2017-12-31  

      

TiLLgÅngar      

anläggningstillgångar      

immateriella anläggningstillgångar      

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten      

och liknande arbeten  12 15 973 495 13 313 331  

Koncessioner, patent, licenser, varumärken      

samt liknande rättigheter  13 0 0  

   15 973 495 13 313 331  

      

materiella anläggningstillgångar      

Inventarier, verktyg och installationer  14 1 562 577 1 650 567  

   1 562 577 1 650 567  

      

finansiella anläggningstillgångar      

Andelar i koncernföretag  15 248 508 248 508  

Andra långfristiga fordringar  16 5 000 5 000  

   253 508 253 508  

      

summa anläggningstillgångar   17 789 580 15 217 406  

      

    

omsättningstillgångar      

varulager m m      

Råvaror och förnödenheter   624 716 252 643  

   624 716 252 643  

      

Kortfristiga fordringar      

Kundfordringar   18 560 178 13 162 437  

Fordringar hos koncernföretag   2 819 366 2 343 708  

Aktuell skattefordran   0 445 228  

Upparbetad men ej fakturerad intäkt  17 10 956 504 13 530 559  

Övriga fordringar   301 417 150 623  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  18 3 904 233 2 647 154  

   36 541 698 32 279 709  

      

Kassa och bank   1 706 359 1 742 302  

   1 706 359 1 742 302  

      

summa omsättningstillgångar   38 872 773 34 274 654  

     

summa TiLLgÅngar   56 662 353 49 492 060  
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balansräkning - moderföretag

belopp i seK  not 2018-12-31 2017-12-31  

      

egeT KapiTaL ocH sKuLder      

eget kapital      

bundet eget kapital      

Aktiekapital  19 5 587 260 4 920 600  

Ännu ej registrerat aktiekapital   0 666 660  

Fond för utvecklingsutgifter   11 800 270 8 486 273  

   17 387 530 14 073 533  

      

fritt eget kapital      

Balanserad vinst eller förlust   -741 825 2 326 125  

Årets resultat   887 808 246 048  

   145 983 2 572 173  

      

summa eget kapital   17 533 513 16 645 706  

      

obeskattade reserver      

Ackumulerade överavskrivningar   202 000 202 000  

Periodiseringsfonder   953 972 953 972  

   1 155 972 1 155 972  

      

Långfristiga skulder      

Skulder till kreditinstitut  21 2 399 998 0  

   2 399 998 0  

      

Kortfristiga skulder      

Fakturerad men ej upparbetad intäkt  22 7 116 234 2 480 393  

Checkräkningskredit  23 1 234 499 0  

Skulder till kreditinstitut  21 1 066 668 0  

Leverantörsskulder   16 479 165 7 123 970  

Aktuell skatteskuld   30 502 0  

Skulder till koncernföretag   3 020 10 003 020  

Övriga kortfristiga skulder   2 915 918 2 808 221  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  24 6 726 864 9 274 778  

   35 572 870 31 690 382  

      

summa sKuLder ocH egeT KapiTaL   56 662 353 49 492 060  
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Kassaflödesanalys - moderföretag

belopp i seK  not 2018-12-31 2017-12-31  

      

den löpande verksamheten      

Resultat efter finansiella poster   1 195 017 352 444  

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m  26 2 718 354 1 532 643  

Betald skatt   -307 209 -106 396  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före   3 606 162 1 778 691  
förändringar av rörelsekapital      

      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      

Ökning(-) / Minskning(+) av varulager   -372 073 -66 683  

Ökning(-) / Minskning(+) av rörelsefordringar   -2 282 334 -6 578 164  

Ökning(+) / Minskning(-) av rörelseskulder   -398 335 10 239 036  

   -3 052 742 3 594 189  

      

Kassaflöde från den löpande verksamheten   553 420 5 372 880  

      

      

investeringsverksamheten       

Förvärv av dotterföretag   0 -136 658  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -4 739 413 -5 679 208  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -551 115 -1 332 167  

   -5 290 528 -7 148 033  

      

finansieringsverksamheten      

Nyemission   0 1 999 980  

Upptagna krediter   4 000 000 0  

Amortering   -533 334 0  

   3 466 666 1 999 980  

      

Årets kassaflöde   -1 270 442 224 827  

      

Likvida medel vid årets början   1 742 302 1 517 475  

      

Likvida medel vid årets slut   471 860 1 742 302  
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noter

not 1 redovisningsprinciper
Belopp anges i SeK om inget annat anges.

allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen 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 moderföretag, 

värderingsprinciper mm
tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings-
värden om inget annat anges nedan.

immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. 
Det innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen 
redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar 
är uppfyllda:                                             
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella
anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången 
och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella
anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kom-
mer 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 anläggningstill-
gången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Övriga immateriella tillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redo-
visade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. 

utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i 
resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivningar 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 redo-
visas som tillgång och skuld i balansräkningen. Vid det första 
redovisningstillfället värderas tillgången och skulden till det lägsta 
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgif-
terna. utgifter som är direkt hänförbara till ingående och upplägg 
av leasingavtalet läggs till det belopp som redovisas som tillgång.

efter det första redovisningstillfället fördelas minimileaseavgifterna 
på ränta och amortering av skulden enligt effektivräntemetoden. 
Variabla avgifter redovisas som kostnader det räkenskapsår de 
uppkommit.

Den leasade tillgången skrivs av över nyttjandeperioden 
[leasingperioden].

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

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 redo-
visats. 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 upprät-
tas 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 

  

  Koncern   moderföretag 
  år år 

Följande avskrivningstider tillämpas   

internt upparbetade immateriella tillgångar   

Balanserade utgifter för utveckling och liknande  arbeten:   

Styrsystem 8 8 

Produktutveckling 5 5 

    

förvärvade immateriella tillgångar   

Styrsystem 8 8 

Produktutveckling 5 5 
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samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för del-
ägda 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 rörelseförvär-
vet 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 koncernredo-
visningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen 
goodwill eller negativ goodwill.

varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde 
och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoför-
säljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat 
med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär 
att inkurans i varulagret har beaktats.

ersättningar till anställda
ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs 
av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). 
Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då 
det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersätt-
ning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning 
av beloppet kan göras.

not 2. nettoomsättning per rörelsegren  
och geografisk marknad
   2018-01-01  2017-01-01
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern      

Nettoomsättning per rörelsegren      

Entreprenaduppdrag   102 326 925 56 975 446  

Serviceuppdrag   1 402 153 457 630  

   103 729 078 57 433 076  

      

nettoomsättning per geografisk marknad      

Sverige   45 395 778 27 598 496  

Norge    37 365 507 10 997 392  

Danmark   20 781 761 15 604 863  

Kina   -143 574 3 232 325  

Ryssland   329 606 0  

   103 729 078 57 433 076  

      

moderföretaget      

Nettoomsättning per rörelsegren      

Entreprenaduppdrag   102 294 195 56 835 578  

Serviceuppdrag   1 402 153 457 630  

   103 696 348 57 293 208  

      

nettoomsättning per geografisk marknad      

Sverige   45 395 778 27 598 946  

Norge    37 332 777 10 857 078  

Danmark   20 781 761 15 604 863  

Kina   -143 574 3 232 325  

Ryssland   329 606   

   103 696 348 57 293 212  
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not 3. anställda, personalkostnader  
och ersättningar till styrelse

 2018-01-01  2017-01-01   
medelantalet anställda 2018-12-31 varav män 2017-12-31 varav män  

moderföretaget      

Sverige 25 24 21 21  

Totalt 25 24 21 21  

      

dotterföretag      

Totalt dotterföretag - - - -  

      

Koncernen totalt 25 24 21 21  

      

      
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader       
   2018-01-01 2017-01-01 
   2018-12-31 2017-12-31  

moderföretag      

Löner och andra ersättningar   12 614 506 10 894 188  

Sociala kostnader   5 076 287 5 008 819   

(varav pensionskostnader) 1)   942 405 1 318 258   

      

dotterföretag      

(varav pensionskostnader)   - -  

      

Koncern      

Löner och andra ersättningar   12 614 506 10 894 188  

Sociala kostnader   5 076 287 5 008 819   

(varav pensionskostnader) 1)   942 405 1 318 258   

      

 1) Av koncernens och moderföretagets pensionskostnader avser 218 844 kr  (fg år 206 380 kr) företagets ledning avseende 1 (1) personer,   

not 4. avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

   2018-01-01 2017-01-01  
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern och moderföretag      

avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång      

Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl   -2 079 249 -1 116 447  

Koncessioner, patent, licenser, varumärken   0 -23 750  

Inventarier, verktyg och installationer   -411 043 -392 446  

   -2 490 292 -1 532 643  

      

avskrivningar enligt plan fördelade per funktion:      

- Kostnad för sålda varor   -2 104 916 -1 231 741  

- Försäljningsomkostnader   -25 667 0  

- Administrationskostnader   -359 709 -300 902  

   -2 490 292 -1 532 643  
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not 5. operationell leasing - leastagare
   2018-01-01 2017-01-01  
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern och moderföretag      

Årets kostnader för operationella leasingavtal   993 127 885 457  

Avtalade framtida minimileasavgifter avseende icke      

uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning       

    Inom ett år   858 455 774 084  

    Mellan ett och fem år   558 379 1 163 390  

   1 416 834 1 937 474  

 

not 6. arvode och kostnadsersättningar till revisor     
   2018-01-01 2017-01-01  
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern      

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB      

Revisionsarvode   126 755 77 574  

Collegium revisjon AS      

Revisionsarvode   60 554 29 956  

Konsultation   5 885 0  

   193 194 107 530  

moderföretag      

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB       

Revisionsarvode   126 755 77 574  

Collegium revisjon AS      

Revisionsarvode   33 269 0  

Konsultation   5 885   

   165 909 77 574  

not 7. Övriga rörelsekostnader      
   2018-01-01 2017-01-01  
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern och moderföretaget      

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär   0 29 334  

   0 29 334  

      

not 8. räntekostnader och liknande resultatposter     
   2018-01-01 2017-01-01  
   2018-12-31  2017-12-31  

Koncern      

Räntekostnader koncernföretag   146 717 307 458  

Räntekostnader, övriga   100 890 41 772  

Övriga finansiella kostnader   30 400 0  

   278 007 349 230  

      

moderföretaget      

Räntekostnader koncernföretag   146 717 307 458  

Räntekostnader, övriga   100 891 41 206  

Övriga finansiella kostnader   30 400 0  

   278 008 348 664  
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noter

not 9. bokslutsdispositioner     
   2018-01-01 2017-01-01
moderföretaget    2018-12-31 2017-12-31  

Skillnaden mellan skattemässig och redovisad avskrivning:      

Inventarier, verktyg och installationer   0 0  

Periodiseringsfond, årets avsättning   0 0  

   0 0  

      

      

not 10. skatt på årets resultat     
   2018-01-01 2017-01-01  
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern      

Aktuell skatt   -307 209 -106 396  

Uppskjuten skatt   0 0  

   -307 209 -106 396  

      

moderföretag      

Aktuell skatt   -307 209 -106 396  

   -307 209 -106 396  

      

not 11. avstämning effektiv skatt      
   2018-01-01 2017-01-01  
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern      

Resultat före skatt   1 060 123 684 985  

      

Skatt enligt gällande skattesatser moderföretag  22% -233 227 -150 697  

Effekt av andra skattesatser för utländska dotterföretag/filialer   -29 676 73 158  

Andra icke-avdragsgilla kostnader   -43 565 -28 869  

Ej skattepliktiga intäkter    11  

Schablonskatt   -741 0  

redovisad effektiv skatt   -307 209 -106 396  

moderföretag      

Resultat före skatt   1 195 016 352 444  

      

Skatt enligt gällande skattesatser moderföretag  22% -262 904 -77 538  

Andra icke-avdragsgilla kostnader   -43 565 -28 869  

Ej skattepliktiga intäkter   0 11  

Schablonskatt   -741 0  

redovisad effektiv skatt   -307 209 -106 396  
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noter

not 12.  balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten     
      
    2018-12-31  2017-12-31  

Koncern och moderföretaget      

Ackumulerade anskaffningsvärden:      

- Vid årets början   14 885 496 9 206 288  

- Årets investeringar och aktiveringar   4 739 413 5 679 208  

   19 624 909 14 885 496  

Ackumulerade avskrivningar enligt plan      

- Vid årets början   -1 572 165 -455 718  

- Årets avskrivning enligt plan   -2 079 249 -1 116 447  

   -3 651 414 -1 572 165  

      

redovisat värde vid årets slut   15 973 495 13 313 331  

      

not 13. Koncessioner, patent, licenser, 
varumärken samt liknande rättigheter      

       
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern och moderföretaget      

Ackumulerade anskaffningsvärden:      

- Vid årets början   285 000 285 000  

   285 000 285 000  

Ackumulerade avskrivningar enligt plan      

- Vid årets början   -285 000 -261 250  

- Årets avskrivning enligt plan   0 -23 750  

   -285 000 -285 000  

redovisat värde vid årets slut   0 0  

      

not 14. inventarier, verktyg och installationer     

   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern och moderföretaget      

Ackumulerade anskaffningsvärden:      

- Vid årets början   2 703 271 1 371 104  

- Nyanskaffningar   551 115 1 332 167  

- Försäljning/Utrangeringar   -301 386 0  

   2 953 000 2 703 271  

Ackumulerade avskrivningar enligt plan      

- Vid årets början   -1 052 704 -660 258  

- Årets avskrivning enligt plan   -411 043 -392 446  

- Försäljning/Utrangeringar   73 324 0  

   -1 390 424 -1 052 704  

      

redovisat värde vid årets slut   1 562 577 1 650 567  

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal ingår med   Inga Inga  
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noter

not 15. andelar i koncernföretag     
      
moderföretaget   2018-12-31  2017-12-31  

Ackumulerade anskaffningsvärden:      

- Vid årets början   248 508 111 850  

- Förvärv   0 136 658  

   248 508 248 508  

      

redovisat värde vid årets slut   248 508 248 508  

      

spec av moderföretagets innehav av andelar i koncernföretag      

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

   2018-12-31 2017-12-31  
dotterföretag/org nr/säte antal andelar i % redovisat värde redovisat värde  

Logiwaste AS, 915 016 324, Bergen, Norge 100 000 100 111 850 111 850  

Logiwaste Environmental Technology (Beijing) Co., Ltd 1 100 136 658 136 658  

      

      

not 16. andra långfristiga fordringar     
      
   2018-12-31  2017-12-31  

Koncern och moderföretag      

Ackumulerade anskaffningsvärden:      

- Vid årets början   5 000 5 000  

   5 000 5 000  

      

redovisat värde vid årets slut   5 000 5 000  

      

      

 

not 17. upparbetad men ej fakturerad intäkt      
      
   2018-12-31 2017-12-31  

entreprenaduppdrag      

Koncern      

Upparbetat värde   98 171 217 149 403 108  

Fakturerat värde   -86 553 676 -134 524 410  

   11 617 541 14 878 698  

      

redovisat värde vid årets slut   11 617 541 14 878 698  

      

moderföretag      

Upparbetat värde   90 050 774 135 611 092  

Fakturerat värde   -79 094 270 -122 080 533  

   10 956 504 13 530 559  

      

redovisat värde vid årets slut   10 956 504 13 530 559  

      

Uppdragsinkomster från pågående fastprisuppdrag redovisas med tillämpning av successiv  vinstavräkning. Beräkning sker på basis av utfört  

arbete vid periodens utgång i förhållande till det beräknade arbetet för hela uppdraget.     
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noter

not 18. förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter     
      
   2018-12-31  2017-12-31  

Koncern      

Förutbetalda hyror   167 406 157 653  

Upplupna intäkter övriga   3 436 420 2 324 768  

Övriga poster   300 407 164 733  

   3 904 233 2 647 154  

moderföretag      

Förutbetalda hyror   167 406 157 653  

Upplupna intäkter övriga   3 436 420 2 324 768  

Övriga poster   300 407 164 733  

   3 904 233 2 647 154  

      

not 19. antal aktier och kvotvärde     
      
moderföretaget   2018-12-31  2017-12-31  

Stamaktier:      

Antal aktier   558 726 384 060  

Kvotvärde   10 10  

      

      

not 20. avsättningar för övriga skatter      
      
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern      

Uppskjuten skatteskuld   254 314 254 314  

   254 314 254 314  

      

not 21. skulder till kreditinstitut      
      
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern      

Förfaller inom 12 månader   1 066 668 0  

Förfaller mellan 12-48 månader   2 399 998 0  

   3 466 666 0  

      

moderföretag      

Förfaller inom 12 månader   1 066 668 0  

Förfaller mellan 12-48 månader   2 399 998 0  

   3 466 666 0  
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noter

not 22. fakturerad men ej upparbetad intäkt     
      
   2018-12-31 2017-12-31  

entreprenaduppdrag      

Koncern      

Upparbetat värde   26 672 571 11 918 934  

Fakturerat värde   -33 788 805 -14 399 327  

   -7 116 234 -2 480 393  

      

moderföretag      

Upparbetat värde   26 672 571 11 918 934  

Fakturerat värde   -33 788 805 -14 399 327  

   -7 116 234 -2 480 393  

      

Uppdragsinkomster från pågående fastprisuppdrag redovisas med tillämpning av successiv  vinstavräkning. Beräkning sker på basis av utfört  

arbete vid periodens utgång i förhållande till det beräknade arbetet för hela uppdraget.     

      

not 23. checkräkningskredit     
      
   2018-12-31 2017-12-31  

Koncern      

Beviljad kredit   6 000 000 1 500 000  

Utnyttjad kredit   1 234 499 0  

      

moderföretag      

Beviljad kredit   6 000 000 1 500 000  

Utnyttjad kredit   1 234 499 0  

not 24. upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter     

      
   2018-12-31  2017-12-31  

Koncern      

Personalrelaterade poster   2 004 981 2 229 347  

Reservering projekt   2 550 000 3 730 000  

Övriga förutbetalda intäkter   176 094 170 000  

Upplupna räntekostnader   146 717 457 464  

Övriga poster   1 885 950 2 088 586  

   6 763 742 8 675 397  

moderföretag      

Personalrelaterade poster   2 004 981 2 229 347  

Reservering projekt   2 550 000 3 730 000  

Övriga förutbetalda intäkter   176 094 170 000  

Upplupna projektkostnader   1 559 451 724 536  

Upplupna räntekostnader   146 717 457 464  

Övriga poster   289 621 1 963 431  

   6 726 864 9 274 778  
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noter

not 25. ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser     
       
   2018-12-31  2017-12-31  

ställda säkerheter      

      

Koncern      

Företagsinteckningar   10 000 000 7 500 000  

   10 000 000 7 500 000  

eventualförpliktelser      

Koncernen har ställt ut garantiåtaganden på totalt 14 616 779 kronor.      

      

moderföretag      

Företagsinteckningar   10 000 000 7 500 000  

   10 000 000 7 500 000  

eventualförpliktelser      

Bolaget har ställt ut garantiåtaganden på totalt 14 210 701 kronor.       

      

      

not 26. Övriga upplysningar till 
kassaflödesanalysen     

       
   2018-12-31  2017-12-31  

justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm      

Koncern      

Avskrivningar   2 490 292 1 532 643  

Omräkningsdifferenser   31 702 0  

Utrangeringar   228 062 0  

Orealiserade kursdifferenser interna mellanhavanden   0 -16 153  

   2 750 056 1 516 490  

moderföretag      

Avskrivningar   2 490 292 1 532 643  

Utrangeringar   228 062 0  

   2 718 354 1 532 643  

      

not 27. Koncernuppgifter     

Företaget är helägt dotterföretag till M Industrial AB, org nr 556651-6072 med säte i Sigtuna. Moderföretaget upprättar koncernredovis-
ning i vilken denna koncern ingår.     
      
inköp och försäljning inom koncernen       
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 4,4 % 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 4,4 % av inköpen och 0 % av försäljningen andra företag inom hela 
den företagsgrupp som företaget tillhör.       
Av koncernens och moderföretagets räntekostnader avser 146 717 kronor räntor till M Industrial Invest AB.  

not 28. nyckeltalsdefinitioner      
           
Bruttomarginal %: Bruttoresultat / Nettoomsättning       
Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster / Nettoomsättning       
Balansomslutning: totala tillgångar        
Soliditet: (totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / totala tillgångar      
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