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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen för SunPine AB, 556682-9122 får härmed avge årsredovisning för 2016. 

Allmänt om verksamheten 

Bolagets verksamhet är att producera råvara till andra generationens förnyelsebara fordonsdrivmedel 

baserad på skogsråvara. Med start december 2015 produceras även harts, en på världsmarknaden 

befintlig kommersiell produkt. Verksamheten bedrivs i Piteå. 

Ägarförhållanden 

Aktieinnehavet i bolaget fördelas enligt följande; Lawter BVBA 10 %, Kiram AB 15 % och resterande 

aktier ägs till lika delar, 25 % vardera, av Preem AB, Sveaskogs Förvaltnings AB och Södra Skogsägarna 

Ekonomisk Förening. Ägarkonsortiet i SunPine AB representerar hela förädlingskedjan från skogsråvara 

till förädling, marknadsföring och distribution av förnyelsebart dieselbränsle och harts. 

 

Händelser under räkenskapsåret 

I december 2015 producerade anläggningen harts för första gången. Året 2016 inleddes med en del 

driftsstörningar. Under andra halvåret har processen blivit mer stabil och produktionen har under vissa 

månader överträffat förväntningarna. Investeringsprojektet avslutades i juli 2016. Årets produktion av 

harts har sålts till Lawters fabriker i Kallo i Belgien och i Maastricht i Holland 
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Årets investeringar uppgick till 43 Mkr (f.å. 165 Mkr). Investeringsnivåer de senaste fem åren framgår av 

nedanstående diagram. 

 

 
Utfallet för 2016 är företagets bästa. Produktionen uppgick till 83 662 ton råtalldiesel (89 920 Nm³). Priset 
på råvaran råtallolja, samt priset på RTD, följer index för olja på världsmarknaden. Oljepriset har stigit 
under hela 2016. Samtidigt har även dollarkursen stigit. Kombinationen har påverkat företagets 
rörelsemarginal positivt. 

Målen för 2017 är stabilitet i produktionen och konsolidering av verksamheten. Året inleddes med jämn 

och stabil produktion. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 

Belopp i kkr 

 2016 2015 2014 2013 2012 

Nettoomsättning 943 027 913 116 1 105 586 1 144 049 876 389 

Rörelsemarginal % 10 8 1 6 1 

Resultat efter finansiella poster 91 026 68 141 7 321 66 043 -2 386 

Balansomslutning 630 269 611 304 487 626 549 899 556 801 

Avkastning på sysselsatt kapital % 21 14 3 19 2 

Avkastning på eget kapital % 20 18 2 31 -2 

Soliditet % 71 61 62 38 28 

Definitioner: se not 24      
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Förväntningar avseende den framtida utvecklingen 

Den nya anläggningen tillför SunPine ytterligare en produkt, harts, vilket breddar produktutbudet till ett 

nytt kundsegment. Det är också en styrka att tillverkningen av harts gör företaget mindre beroende av 

olika typer av politiska beslut. Harts är en på världsmarknaden befintlig produkt. 

Med drifttagningen av den nya anläggningen har SunPine två huvudprodukter; råtalldiesel som används 

som tillsats i dieseldrivmedel och harts som är en råvara för t ex trycksvärta, färger och lim. SunPine har 

även två bi-produkter; bio-olja som används som energiråvara i pappersindustrin och terpentin som är en 

råvara till exempelvis parfymindustrin. 

Hartsproduktionen förväntas ge en ökad lönsamhet för bolaget. Kapaciteten i anläggningen förväntas 

stiga gradvis under kommande år. 

Miljöinformation  

Företaget bedriver en enligt miljöbalken tillståndspliktig verksamhet. Den 18 juni 2014 togs det nya 

miljötillståndet i bruk som omfattar att anlägga och driva en biodieselanläggning med fysikaliska 

processer med en årlig produktion upp till 250 000 ton kemiska produkter i form av råtalldiesel, bio-olja, 

hartssyror, terpentin samt andra liknande produkter.  

Under 2015 har anläggningen byggts om för att kunna producera harts inom ramen för befintligt tillstånd.  

Verksamhetens påverkan består i huvudsak av utsläpp till luft från processen samt emissioner vid 

transport av råvaror och produkter till och från anläggningen. 

Verksamhetens produktion av förnybara råvaror används vid bland annat framställning av biodiesel och 

bio-olja. Det innebär ett minskat utsläpp av koldioxid med fossilt ursprung från fordonstrafik och därmed 

minskar transportsektorns påverkan på växthuseffekten. 
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Hållbarhetsredovisning 

Inledning 

Som tillverkare av råtalldiesel från tallolja går hela SunPine AB:s (bolagets) produktion ut på att skapa 

förutsättningar för ett hållbart samhälle med framför allt mindre utsläpp av koldioxid orsakade av fossila 

bränslen. SunPines talldiesel har minskat utsläpp av CO₂ med 224 000 ton under 2016 och sedan 

produktionsstart har bolaget bidraget till att minska utsläpp av CO₂ med 1,3 miljoner ton. Bolaget lägger 

stor vikt vid att kontinuerligt arbeta för hållbarhet i alla delar av verksamheten. 

Avgränsningar 

 

Denna illustration visar SunPines ansvarsområden. Bolaget ansvarar oftast för transport av råvaran 

(tallolja) till produktionsanläggningen där produktion av råtalldiesel sker. Kunden ansvarar för transport av 

råtalldiesel från bolagets anläggning. När det gäller distribution av övriga produkter varierar åtagandet när 

det gäller transport av råvara och färdiga produkter.  

Logistiska lösningar 

SunPine arbetar kontinuerligt med att hitta optimala logistiklösningar i samarbete med våra leverantörer 

och kunder. I praktiken handlar detta till stor del om att maximera andelen returtransporter, dvs. att 

transporter till och från produktionsanläggningen ska kunna fyllas med något annat i retur. I dagsläget är 

andelen returtransporter ca 50% (bil och båt). Arbete med att öka detta ytterligare pågår.  

Hartsen transporteras varm i särskilda, isolerade s.k. isotainers vilket innebär en stor energibesparing. 

Eftersom hartsen inte kyls ner innan transport behöver kunden inte tillföra energi för att processa den till 

slutprodukt. Den enda energi som tillförs är elektricitet för att bibehålla temperaturen. 

Råvaran kommer från ett hållbart skogsbruk 

Råvaran tallolja kommer huvudsakligen från svenska skogar, via massaindustrin där tallolja betecknas 

som en restprodukt. I och med att det är en restprodukt är klimatpåverkan, vid massabruket, satt till noll.  

SunPine ställer krav på råvaruleverantörerna gällande både spårbarhet och hållbarhet för all tallolja. 

Ca 25% av råvaran importeras från i huvudsak USA med samma förutsättningar avseende miljö- och 

klimatpåverkan.  
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En restprodukt förvandlas till bränsle och andra högvärdiga produkter 

För närvarande tillverkar SunPine följande produkter med tallolja som råvara: 

• Råtalldiesel som tillsätts i dieseldrivmedel. F n producerar vi ca 2% av Sveriges 

dieselförbrukning.  

• Harts. Råvara för tillverkning av t ex tryckfärger och lim. F n är bolagets andel 6% av 

världsproduktionen. 

• Bio-olja. Används mestadels som energiråvara i pappersindustrin.  

• Terpentin. Används bl. a. vid tillverkning av olika kosmetiska produkter och vid tillverkning av 

tuggummi. 

Så minskades klimatpåverkan ytterligare 

Efter ombyggnationen av anläggningen 2015 har bolaget succesivt kunnat öka användningen av 

egenproducerad bio-olja för att ersätta fossil lättolja (eldningsolja). Målet är att ytterligare öka 

användningen av bio-olja för att komma så nära 100% som möjligt.  

Tabell: Totala CO2-utsläpp från tillverkning av råtalldiesel från råtallolja vid 100% användning av bio-olja. 

Avseende 

Fossila 
koldioxidutsläpp 

(ton CO₂eq) 

Fossila 
koldioxidutsläpp 

(g CO₂eq/MJ) 

Råvara 0 0 

+ Transport och elförbrukning 1 840 0,56 

+ SunPine process 7 094 2,16 

= Totalt 8 934 2,72 

Ackumulerad belastning 8 934 2,72 

 

Vid användning av enbart lättolja är belastningen 3,5 g CO2/MJ. Vid användning av uteslutande bio-olja 

är den ackumulerade belastningen 2,72 g CO2/MJ (gram koldioxid per megajoule). Beroende på 

utfasningen av användningen av lättolja kommer målet, den optimala belastningen 2,72 CO2/MJ, allt 

närmare. Efter första kvartalet 2017 är vår ackumulerade CO₂ belastning cirka 3,23 g CO₂/MJ. Tidigare 

användes schablonvärdet 9 g CO2/MJ.  

Alla de egna lokalerna värms upp med värme från processen och sedan 2016 levereras också fjärrvärme 

till närliggande verksamheter. Ytterligare kapacitet finns för att öka leveranser av fjärrvärme. 

Övriga utsläpp till luft från verksamhetens produktion är SO2, NOX samt stoft. För verksamhetsåret 2016 

ligger dessa väl under miljötillståndets villkor.  

Bolaget arbetar kontinuerligt med energieffektivisering, t ex genom att utrusta pumpar med 

frekvensomriktare för att spara energi genom flödesjustering, övervakning av frysskydd och generell 

övervakning/styrning av energiförbrukningen.  

All el-energi levereras av AB PiteEnergi och är 100% förnybar el baserad på vattenkraft. 
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Övergripande åtgärder 

Under 2016 gjorde SunPine en ökad satsning på förebyggande underhåll. Bolaget har idag en egen 

underhållsavdelning som arbetar enligt en fastlagd plan. Målet är att minska antalet oplanerade 

produktionsstopp och koncentrera större åtgärder till planerade underhållsstopp. Detta har gett positiva 

effekter i form av stabilare och resurseffektivare produktion, särskilt under senare delen av 2016. 

Bolaget arbetar också med dokumentation, hantering och riskanalyser avseende de kemikalier som 

hanteras med syfte att löpande byta ut dessa mot miljövänligare alternativ 

SunPine som ansvarstagande arbetsgivare 

SunPine strävar alltid efter att leva upp till de krav som ställs i lagstiftningen rörande medarbetarna och 

har kollektivavtal på både tjänstemannasidan och kollektivsidan. Ansvar och befogenheter ska vara väl 

balanserade, och varje medarbetare ska veta hur han/hon i sitt arbete kan bidra till SunPines framgång 

och arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för detta. Möjligheter, rättigheter och skyldigheter ska vara 

lika för alla medarbetare och personalsammansättningen ska spegla samhällsstrukturen.  

Personalsammansättning  

Nedanstående tabell redogör för styrelsens, ledningsgruppens, respektive övriga medarbetares 

sammansättning utifrån könstillhörighet per den 31 december 2016.  

  Kvinnor Män Totalt 

Styrelsen 2 3 5 

Ledningsgruppen 3 4 7 

Övriga medarbetare 12 25 37 

 

SunPine har en stor andel unga medarbetare och medelåldern är 39 år.  

Arbetsskador och ohälsa  
 
Sedan starten av verksamheten har ingen allvarlig skada inträffat, d.v.s. ingen medarbetare har haft 
sjukfrånvaro p.g.a. en arbetsplatsolycka. Under 2016 har fem mindre olyckor inträffat, vilka som mest har 
krävt omplåstring på sjukhus. SunPine arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete enligt 
arbetsmiljölagens intentioner. 
 
Total sjukfrånvaro under 2016 var 3,2% (f å 5%). 
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Eget kapital och dess förändring  

Belopp i kkr 

 

 

 BUNDET EGET KAPITAL      FRITT EGET KAPITAL 

 Aktie-

kapital 

Fond för 

utveckl.    

utgifter 

Nyemission 

under reg. 

Överkurs-

fond 

Övrigt  

fritt eget 

kapital 

Summa 

eget 

kapital 

Eget kapital 2016-01-01 6 636  0 380 809 -15 194 372 251 

Aktivering av 

utvecklingsutgifter 
 311   -311 0 

Upplösning till följd av 

årets avskrivningar 
 -58   58 0 

Årets resultat     70 953 70 953 

Ovillkorat 

aktieägartillskott 
    28 350 28 350 

Utdelning till ägarna     -27 172 -27 172 

Eget kapital 2016-12-31 6 636 253 0 380 809 56 684 444 382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

   10 

 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel disponeras på följande sätt: 

Belopp i kkr 
 

överkursfond 380 809 

balanserat resultat -14 269 

årets resultat 70 953 

Totalt 437 493 

disponeras så att  

till aktieägarna utdelas 1507 kr per utdelningsberättigad aktie, totalt 100 003  

i ny räkning överföres 337 490 

 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 

tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 

Belopp i kkr Not 2016-01-01- 2015-01-01- 
 

 2016-12-31 2015-12-31 
 

   

Nettoomsättning  943 027 913 116 

Övriga rörelseintäkter 3 6 060 586 

  

949 087 913 702 

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter  -634 523 -657 797 

Övriga externa kostnader 5,7 -125 209 -113 669 

Personalkostnader 4 -36 938 -31 543 

Av/nedskrivningar av materiella och  12,13,14,15   

immateriella anläggningstillgångar  -44 797 -37 303 

Övriga rörelsekostnader 6 -13 773 -3 414 

Rörelseresultat  93 847 69 976 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter 8 2 227 8 

Räntekostnader och liknande kostnader 9 -5 048 -1 843 

Resultat efter finansiella poster  91 026 68 141 

    

Bokslutsdispositioner 10 - 19 168 

Resultat före skatt  91 026 87 309 

    

Uppskjuten skatt 11 -20 073 -19 254 

    

Årets resultat  70 953 68 055 
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BALANSRÄKNING 

Belopp i kkr Not 2016-12-31 2015-12-31  
     

TILLGÅNGAR 

 
   

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar     

Övriga immateriella anläggningstillgångar 12 253 236  

  253 236  

     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader och mark 13 27 533 21 490  

Maskiner och andra tekniska anläggningar 14 283 212 136 447  

Inventarier, verktyg och installationer 15 27 957 32 671  

Pågående nyanläggningar och förskott      

avseende materiella anläggningstillgångar 16 24 914 185 198  

  363 616 375 806  

Finansiella anläggningstillgångar     

Uppskjuten skattefordran 17 - 5 565  

Andra långfristiga fordringar  1 2  

  1 5 567  

     

Summa anläggningstillgångar  363 870 381 609  

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Varulager mm  80 878 102 454  

Råvaror och förnödenheter  8 101 7 788  

Färdiga varor och handelsvaror  88 979 110 242  

     

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar  126 759 85 500  

Övriga fordringar  1 547 26 061  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  22 206 7 892  

  150 512 119 453  

     

Kassa och bank  26 908 -  

     

Summa omsättningstillgångar  266 399 229 695  

     

     

SUMMA TILLGÅNGAR  630 269 611 304  
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
Belopp i kkr Not 2016-12-31 2015-12-31  

     

     

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 18 6 636 6 636  

Fond för utvecklingskostnader  253 -  

  6 889 6 636  

Fritt eget kapital     

Överkursfond  380 809 380 809  

Balanserad vinst eller förlust  -14 269 -83 249  

Årets resultat  70 953 68 055  

  437 493 365 615  

     

Summa eget kapital  444 382 372 251  

     

Kortfristiga skulder     

Checkräkningskredit 19 18 092 136 595  

Leverantörsskulder  97 563 93 848  

Skatteskulder  14 961 240  

Övriga kortfristiga skulder  10 325 945  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  44 946 7 425  

  185 887 239 053  

     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  630 269 611 304  
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KASSAFLÖDESANALYS 

    

Belopp i kkr  2016-01-01- 2015-01-01- 
 Not 2016-12-31 2015-12-31 
    

    
Den löpande verksamheten       
Resultat före finansiella poster   93 847 69 976 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 22 

 
55 475 

 
149 322 

40 917 
 

110 893 
 
 

    

Erhållen ränta 
Erlagd ränta 
Betald inkomstskatt 

  86 
-2 792 

213  

8 
-1 549 

156 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar av rörelsekapital   146 829  109 508  
        
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital       
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager   21 263 -20 173 
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   -31 059 -29 777 
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder   50 616 -29 575 
    

Kassaflöde från den löpande verksamheten   187 649 29 983 
        
Investeringsverksamheten       
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -2  -262 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 

  -43 300 
1 

-165 177 
-1 

    

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -43 301 -165 440 
        
Finansieringsverksamheten       
Nyemission   28 350  31 159 
Valutaförändring  -114 -293 
Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder  -118 504 88 338 
Utbetald utdelning till aktieägare   -27 172 -15 288 
    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -117 440 103 916 
        
    

Årets kassaflöde   26 908 -31 541 
Likvida medel vid årets början   0 31 541 
    

Likvida medel vid årets slut   26 908 0 
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NOTER 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Belopp i kkr om inget annat anges 

Allmänna redovisningsprinciper 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens  

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Värderingsprinciper m m 

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat  

anges nedan. 

Immateriella anläggningstillgångar 

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. 

Immateriella anläggningstillgångar % per år 

Förvärvade immateriella tillgångar 20 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till 

förvärvet. 

Tillkommande utgifter 

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för 

löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 

Avskrivningar 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som 

kostnad i resultaträkningen.  

Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året 

förvärvade och avyttrade tillgångar. 
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Materiella anläggningstillgångar % per år 

Byggnader 5 

Nedlagda utgifter på annans fastighet 25 

Markanläggningar 5 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-20 

Inventarier, verktyg och installationer 10-20 

  

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är 

byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som 

obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod är densamma. 

Utländsk valuta 

Monetära poster (fordringar och skulder) i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.  

Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på 

finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Icke monetära poster redovisas per 

dagen för affärshändelsen. 

Varulager 

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 

inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser. I anskaffningsvärdet 

ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick. 

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och de 

indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för tillverkningen. 

Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande. 

Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för 

uppskattade kostnader för färdigställande och för att åstadkomma en försäljning. 

Skatt 

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, 

justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. 

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas 

från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som 

är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. 

Uppskjutna skattefordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och outnyttjade 

underskottsavdrag, i den utsträckning det är sannolikt att framtida skattepliktiga vinster kommer att finnas 

tillgängliga och mot vilka de temporära skillnaderna eller outnyttjade underskottsavdragen kan komma att 

utnyttjas. 

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 

baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag. 
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Intäkter 

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas, 

med avdrag för rabatter.  

Försäljning av varor 

Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda: 

• De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla 

företaget, Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,  

• Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas 

ägande till köparen,  

• Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis 

förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt 

• De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på 

ett tillförlitligt sätt. 

Offentliga bidrag 

Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och 

att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. 

Statligt stöd som hänför sig till förväntade kostnader redovisas som förutbetalda intäkter. Stödet 

intäktsförs i den period då de kostnader uppkommer som det statliga stödet är avsett att kompensera. 

Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. 

 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Bolaget bedömning är att det inte har gjorts några uppskattningar och bedömningar av materiell karaktär. 

 

Not 3 Övriga rörelseintäkter 

  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
   

Försäkringsersättning   -39 

Övriga erhållna bidrag 50 100 

Valutakursvinst 6 009   

Övrigt 1 525 

Summa 6 060 586 
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Not 4 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda   
  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
   

Män 29 27 

Kvinnor 16 14 

Totalt 45 41 

 

 

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar 

  

  2016-12-31 2015-12-31 

Andel kvinnor     

Styrelsen 40 % 20 % 

Övriga ledande befattningshavare 37 % 29 % 

 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,  

inklusive pensionskostnader 
  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
   

Styrelse och VD 1 304 1 210 

Övriga anställda 22 568 19 511 

Summa 23 872 20 721 

      

Sociala kostnader 10 850 8 559 

(varav pensionskostnader) 1) 2 507 1 771 

   

1) Av företagets pensionskostnader avser 389 kkr (fg år 302 kkr) gruppen styrelse och verkställande 

direktör. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (fg år 0). 

Utöver ovanstående lönekostnader har bolaget blivit fakturerade för styrelsearvoden 0 kkr (fg år 341 kkr) 

Med verkställande direktören har avtal träffats om avgångsvederlag uppgående till 12 månadslöner. 

Avtalet gäller endast vid uppsägning från företagets sida. 

 

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 

   

Öhrlings Pricewaterhouse Cooper AB     
Revisionsuppdrag 362 350 
Andra uppdrag 148 13 
Summa  510 363 
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Not 6 Övriga rörelsekostnader 

  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
   

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 4 857 183 

Utrangering anläggningstillgång 8 916 3 160 

Förlust avyttring av maskiner och inventarier - 71 

Summa 13 773 3 414 

 

Not 7 Operationell leasing - leasetagare 

  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 

Framtida minimileaseavgifter avseende icke     

uppsägningsbara operationella leasingavtal:     

Inom ett år 9 955 10 689 

Mellan ett och fem år 24 510 22 550 

Senare än fem år 12 872 4 811 

  47 337 38 050 

      

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter avseende 

lokalhyror, cisternhyror, containers och personbilar. 
11 368 11 034 

   

 

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
   

   

Ränteintäkter, övriga 86 8 

Valutakursdifferenser, finansiella 2 141 - 

Summa 2 227 8 
   

 

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter 

  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
   

Räntekostnader, övriga 1 736 501 

Övrig kreditkostnad 1 056 1 049 

Valutakursdifferenser 2 255 293 

Summa 5 047 1 843 
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Not 10 Bokslutsdispositioner 

  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
   

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning:     

Maskiner och andra tekniska anläggningar - 19 168 

Summa - 19 168 
 

 

Not 11 Skatt på årets resultat 

  2016-01-01- 2015-01-01- 
  2016-12-31 2015-12-31 
   

Uppskjuten skatt 5 565 19 254 

Aktuell skatt 14 508  

Skatt på årets resultat 20 073 19 254 

   

 

 

Avstämning av effektiv skatt     
    2016-01-01-   2015-01-01- 
    2016-12-31   2015-12-31 
     

      Procent Belopp 

Resultat före skatt   91 026   87 309 

          

Skatt enligt gällande skattesats   -20 026 22,0 -19 208 

Ej avdragsgilla kostnader   -53   -52 

Ej skattepliktiga intäkter   3   2 

Justering skattemässiga 

avskrivningar 
  3   3 

Utnyttjande av tidigare ej 

aktiverade underskottsavdrag 
  5 565   19 256 

Korrigering skatt hänförlig till 

tidigare år 
  -    2 

Förändring uppskjuten skatt   -5 565   -19 257 

Redovisad effektiv skatt - -20 073 22,0 -19 254 
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Not 12 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter 

  2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

-Vid årets början 262 -  

Årets anskaffning 2  262 

-Omklassificeringar 73 -  

Vid årets slut 337 262 

   

Ackumulerade avskrivningar     

-Vid årets början -26 -  

-Årets avskrivning -58 -26 

Vid årets slut -84 -26 

   

Redovisat värde vid årets slut 253 236 
 

 

Not 13 Byggnader och mark 

  2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

-Vid årets början 29 422 29 422 

-Nyanskaffningar 357 -  

-Avyttringar och utrangeringar -61 -  

-Omklassificeringar 7 350 -  

Vid årets slut 37 068 29 422 

      

Ackumulerade avskrivningar     

-Vid årets början -7 933 -6 485 

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 9 -  

-Årets avskrivning -1 612 -1 448 

Vid årets slut -9 536 -7 933 

   

Redovisat värde vid årets slut 27 532 21 489 

      

Varav mark     

Ackumulerade anskaffningsvärden 200 200 

Redovisat värde vid årets slut 200 200 
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Not 14 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

  2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

-Vid årets början 291 249 296 334 

-Nyanskaffningar 24 014 2 946 

-Avyttringar och utrangeringar -23 516 -8 031 

-Omklassificeringar 167 922 -  

Vid årets slut 459 669 291 249 

   

Ackumulerade avskrivningar     

-Vid årets början -154 802 -130 471 

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 14 653 4 800 

-Årets avskrivning -36 308 -29 131 

Vid årets slut -176 457 -154 802 

   

Redovisat värde vid årets slut 283 212 136 447 

   
    

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer 

  2016-12-31 2015-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

-Vid årets början 65 078 63 749 

-Nyanskaffningar 1 233 422 

-Avyttringar och utrangeringar -765 -62 

-Omklassificeringar 871 969 

  66 417 65 078 

Ackumulerade avskrivningar     

-Vid årets början -32 407 -25 771 

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 765 62 

-Årets avskrivning -6 820 -6 766 

  -38 462 -32 475 

   

Redovisat värde vid årets slut 27 955 32 603 
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Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar 

  2016-12-31 2015-12-31 
   

Vid årets början 185 198 24 742 

Omklassificeringar -176 218 -969 

Omklassificerat till kostnad -1 762 -384 

Investeringar 17 696 161 809 

Redovisat värde vid årets slut 24 914 185 198 
 

 

Not 17 Uppskjuten skatt 

  Uppskjuten Uppskjuten   
2016-12-31 skattefordran skatteskuld Netto 

Väsentliga temporära skillnader 

 

Outnyttjat underskottsavdrag 

      

Uppskjuten skattefordran/skuld - - -  

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) -  - -  

        
2015-12-31       

Väsentliga temporära skillnader 

 
      

Outnyttjat underskottsavdrag 25 296  25 296 

Uppskjuten skattefordran/skuld 5 565 - 5 565  

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 5 565  - 5 565  
 

   

 

Not 18 Eget kapital 

Aktiekapital 

Aktiekapitalet består av 66 359 st A-aktier och 0 st B-aktier (fg år 66 359 st A-aktier och 0 st B-aktier). 

 

Not 19 Checkräkningskredit 

  2016-12-31 2015-12-31 
   

Beviljad kreditlimit 200 000 200 000 

Outnyttjad del -181 908 -63 405 

Utnyttjat kreditbelopp 18 092 136 595 
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Not 20 Ställda säkerheter 

  2016-01-01- 2015-01-01- 
 2016-12-31 2015-12-31 
   

För egna avsättningar och skulder     

Avseende skuld till kreditinstitut 150 000  150 000 

Summa ställda säkerheter 150 000  150 000 
 

 

Not 21 Eventualförpliktelser 

  2016-12-31 2015-12-31 

     

Övriga garantier, Länsstyrelsen 1 200 1 200 

Summa ansvarsförbindelser  1 200 1 200 
 

 

Not 22 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 

 2016-12-31 2015-12-31 
   

Avskrivningar 44 798 37 303 

Utrangeringar 8 915 3 231 

Omklassificering pågående nyanläggning till kostnad 928 383 

Omklassificering pågående nyanläggning till lager 835 - 

Summa justeringar 55 475 40 917 

 

Not 23 Förslag till vinstdisposition 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

Överkursfond 380 809 

Balanserat resultat -14 269 

Årets resultat 70 953 

Totalt 437 493 

  

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 

Till aktieägarna utdelas 1507 kr per aktie, totalt 100 003 

I ny räkning överförs 337 490 

Totalt 437 493 
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Not 24 Nyckeltalsdefinitioner 

Rörelsemarginal: 

Rörelseresultat / Nettoomsättning. 

  

Avkastning på sysselsatt kapital: 

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital. 

  

Finansiella intäkter: 

Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital). 

  

Sysselsatt kapital: 

Totala tillgångar - räntefria skulder. 

  

Räntefria skulder: 

Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande. 

  

Avkastning på eget kapital: 

Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital. 

  

Soliditet: 

Totalt eget kapital / Totala tillgångar. 
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