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SRV återvinning  ägs av kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge,  
Nynäshamn och Salem. SRV samlar in, transporterar och behandlar avfall 
och återvinningsmaterial och omsatte 2016 443,9 MSEK. 

Kunderna är drygt 140 000 hushåll i ägarkommunerna. Utöver hushållen 
finns 5 300 företags- och verksamhetskunder som kan vara både små 
och stora företag, bostadsrättföreningar, fastighetsbolag, restauranger, 
förskolor och organisationer. 

På SRV arbetar 250 personer  –  allt från chaufförer, renhållningsarbetare 
och maskinförare till transportledare, ekonomer, kundkommunikatörer, 
kemister, miljöingenjörer och säljare. 

SRV återvinning har en återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. 
Med biologisk behandling, sortering, säker deponering och mottagning 
av farligt avfall, har vi byggt upp hela kedjan för en modern och mycket 
effektiv återvinning. Anläggningen i Gladö Kvarn tog 2016 emot ca  
300 000 ton avfall. 

SRV driver också åtta återvinningscentraler, för i första hand hushållen, 
inom de fem ägarkommunerna. 2016 registrerades 530 000 besök på 
SRVs återvinningscentraler.

SRV arbetar aktivt för att tillsammans med kunderna ta ansvar för våra 
gemensamma miljö- och naturresurser genom att minimera avfall, öka 
återvinning och minska utsläpp. 

Många kunder bidrar till en bättre miljö genom att sortera ut sitt mat- 
avfall. Mer än hälften av alla villahushåll i SRVs ägarkommuner sorterar ut 
sitt matavfall och tillsammans med boende i flerfamiljshus är det nu  
34 000 hushåll som matavfallssorterar.

SRV återvinning bidrar med kunskap kring frågor om avfall och återvinning 
samt erbjuder tjänster som hjälper kunder att sortera och öka återvin-
ningen. SRV erbjuder också studiebesöksverksamhet för företag, skolor 
och andra intressenter. Elever i årskurs 3-5 får till exempel genomgå ett 
kortare program där de får lära sig om sortering och återvinning samt åka 
en guidad busstur på vår återvinningsanläggning. 

SRVs återvinningsverksamhet regleras av miljöbalken, naturvårds- 
verkets föreskrifter, EU-lagstiftningen och de kommunala besluten. Vi har 
alla tillstånd som enligt Miljöbalken krävs för att samla in, transportera, 
mellanlagra, behandla och deponera avfall. SRVs ledningssystem är miljö-
certifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

Det här är SRV återvinning
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ETT TON 3 AV 4
förpackningar  

återvinns

9 AV 10 tidningar  
återvinns

HÅRDA PLASTFÖRPACKNINGAR 
KAN ÅTERVINNAS TILL CIRKA 
84 000 BLOMKRUKOR

ARMERINGSJÄRNEN I ÖRESUNDSBRON ÄR 
GJORDA AV GAMLA KONSERVBURKAR

ETT TON
RETURPAPPER SPARAR 

UNGEFÄR 12 TRÄD

OM MAN STÄLLER ALLA GLASFÖRPACKNINGAR SOM 
SAMLATS IN UNDER ETT ÅR I SVERIGE I EN LÅNG RAD 
SKULLE DE RÄCKA ETT HELT VARV RUNT JORDKLOTET.
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PAPPERSFÖRPACKNING 
DU KÖPER ÄR GJORD AV 
ÅTERVUNNET PAPPER

VAR TREDJE 

7 TIMMARS 
TV-TITTANDE

EN KONSERVBURK  
SOM ÅTERVINNS 
SPAR ENERGI SOM  
RÄCKER TILL

EN ÅTERVUNNEN COLA-BURK SPAR ENERGI
SOM RÄCKER TILL 24 TIMMAR VID DATORN.

38 KOPPAR KAFFE!

GENOM ATT ÅTERVINNA DIN DAGSTIDNING 
SPAR DU ENERGI TILL ATT KOKA

4 PÅSAR 
MATAVFALL KAN 
DRIVA EN GASBIL 
NÄSTAN EN MIL
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för 
SRV återvinning AB, organisationsnummer 556053-7515 för räkenskaps-
året 2016.

SRV är ett avfalls- och återvinningsbolag med verksamhet på Södertörn  
i Stockholmsregionen. Bolaget har sitt säte i Huddinge och ägs av kommu-
nerna Botkyrka (31,5 %), Haninge (31,5 %), Huddinge (31,5 %), Nynäshamn 
(2,75 %) och Salem (2,75 %). 

Verksamheten omfattar insamling och förädling av avfall och återvin-
ningsmaterial. SRV samlar in avfall från ca 140 000 hushåll i ägarkom-
munerna och har därutöver cirka 5 300 verksamhetskunder, allt ifrån 
förskolor och bostadsrättsföreningar till små och stora företag. Vid 
SRVs återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge, tas avfall emot, 
sorteras och behandlas för förbränning, återvinning eller deponering. SRV 
driver även åtta återvinningscentraler inom de fem ägarkommunerna.

SRV har ägarkommunernas uppdrag att svara för insamling och behandling 
av hushållsavfall i ägarkommunerna. Kommunernas samarbete härrör från 
1972, då de ingick ett konsortialavtal om att genom SRV gemensamt fullgöra 
kommunernas skyldigheter inom renhållningsområdet. Kommunfullmäktige 
i respektive kommun antar årligen den renhållningstaxa som ska tillämpas 
i kommunen. De i enlighet med antagen taxa uttagna avgifterna uppbärs 
direkt av SRV. Bolaget bär hela verksamhetsrisken för uppdraget på ett 
sådant sätt att dessa avtal är att betrakta som en tjänstekoncession. 

SRV äger samtliga aktier i Ecoferm AB, organisationsnummer 556197-
9526, ett vilande bolag under likvidation. Därutöver äger SRV 40 % av 
Scandinavian Biogas Recycling AB (SBR), som hyr SRVs förbehandlings-
anläggning för matavfall och har övertagit ansvaret för behandling av 
matavfall. Resterande aktier i SBR ägs av Scandinavian Biogas Fuels, en av 
Sveriges största producenter av biogas. 

Årsstämman äger rum den 25 april 2017.

Styrelsen kan, efter genomförd granskning, intyga att den under 2016 
bedrivna verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

FINANSIELL STÄLLNING

Intäkter och resultat
SRVs samlade intäkter uppgick 2016 till 447,9 MSEK (437,7), vilket är en 
ökning med 2,3 %. I intäkterna ingår bl.a. erhållna försäkringsersättningar. 
Rörelsens nettoomsättning uppgick 2016 till 443,9 MSEK (425,5), vilket är 
en ökning med 4,3 %. 

Rörelseresultatet uppgick till 5,1 MSEK (16,3). Exklusive erhållna försäk-
ringsersättningar om 3,4 MSEK (10,7) uppgår rörelseresultatet till 1,7 
MSEK (5,6). Resultatet efter finansiella poster uppgår till 0,8 MSEK (15,0) 
och har belastats med en nedskrivning av aktier i intressebolaget SBR 
med 2,8 MSEK (-).

Årets resultat uppgår till 1,3 MSEK (9,7).

Investeringar
Under 2016 investerades totalt 81,3 MSEK (147,2) enligt nedan:
• Byggnader och mark 5,9 MSEK (81,4)
• Markanläggningar 2,1 MSEK (12,9)
• Fordon 38,6 MSEK (25,9)
• Maskiner och andra tekniska anläggningar 13,0 MSEK (25,4)
• Inventarier, verktyg och installationer 0,8 MSEK (0,7)
• Pågående nyanläggningar 20,9 MSEK (0,9)

Årets investeringar i byggnader och mark avser byggnation av tak till en 
anläggning för tvätthallslam och ett brandbilsgarage samt stämpelskatt 
för mark anskaffad 2015. 2016 års investeringar i markanläggning avser till 
största delen asfaltering vid bolagets återvinningscentraler. Investeringar 
i fordon om 38,6 avser lastmaskin, grävlastare och grävmaskiner samt 
nya sopbilar av olika modeller (baklastare, sidlastare och toppmatade). 
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Investeringar i maskiner och andra tekniska anläggningar har gjorts med 
13,0 och avser främst olika byggnads-inventarier och markinventarier 
samt behållare och kärl. 

Som pågående nyanläggningar redovisas 21,8 MSEK (1,0) den sista decem-
ber. Beloppet består av pågående arbeten vid SRVs återvinningsanlägg-
ning, så som nya ytor för sortering och deponi samt transformator- och 
nätstation.

Av 2016 års investeringar i fordon på 38,6 MSEK (25,9) har 5,0 MSEK (0,4) 
finansierats med egna medel och 33,6 MSEK (25,5) har finansierats via 
avbetalningskontrakt.

Kassaflöde
2016 års kassaflöde uppgick till -5,9 MSEK (5,9).  Kassaflödet från den 
löpande verksamheten uppgick till 60,6 MSEK (67,6).  Årets investeringar 
i materiella anläggningstillgångar uppgick netto till 80,1 MSEK (124,6). 
Bolagets räntebärande finansiella skulder har under året ökat med  
13,6 MSEK (62,9) inklusive utnyttjad del av checkräkningskrediten den 31 
december på 5,0 MSEK (-).

Finansiell ställning
Balansomslutningen vid årets slut uppgick till 532,4 MSEK (521,3) och 
soliditeten uppgick till 27,4 % (28,0 %). Likvida medel den 31 december 
uppgick till 0,0 MSEK (5,9). Av en beviljad checkkredit på 30,0 MSEK (30,0) 
var 5,0 MSEK (-) utnyttjat den 31 december. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016

Ökade avfallsmängder och förändrade avsättningsmöjligheter
Avfallsmängder som SRV tar hand om ökar, störst är ökningen av mängder 
till deponi (inkl. asbest och jordar) samt mängden matavfall. Omvärlds- 
faktorer påverkar verksamheten i väsentlig grad, främst i form av för-
ändrade möjligheter till avsättning för olika material men även vad avser 
ersättningar och kostnader för materialet. Marknaden för brännbart avfall 

styrs av tillgång och efterfrågan och har de senaste åren påverkats av att 
värmeverken importerar avfall. För SRVs del har detta inneburit perioder 
med svårigheter att avsätta brännbart avfall samt ökade kostnader för 
avsättningen. 

Ökade mängder avfall i kombination med avsättningssvårigheter, har 
inneburit att bolagets återvinningsanläggning infört begränsningar i 
mottagning av blandat och brännbart avfall under vissa perioder 2016. 

Upprustning av bolagets återvinningsanläggning
Utvidgning av bolagets återvinningsanläggning pågår, bland annat 
vad avser ny sorteringsyta. Beräknad tidpunkt för sorteringsytans 
färdigställande är efter sommaren 2017. Därutöver pågår upprustning av 
anläggningen med bland annat stödmurar. De förändringar som genomförs 
beräknas ge förutsättningar för en effektivare hantering och ökad kapacitet 
vad avser mottagning av avfall. Därutöver innebär ombyggnationerna 
minskad risk för bränder och ger förbättrade möjligheter till förebyggande 
arbetsmiljöarbete. Under 2016 har åtgärder vidtagits och en handlingsplan 
framtagits för att minska antalet bränder på anläggningen.

Kampanj för ökad matavfallssortering
Tillsammans med andra kommuner i Stockholmsregionen har SRV under 
hösten deltagit i en kampanj för ökad matavfallssortering. Investeringar 
i fordon har gjorts för att kunna erbjuda matavfallsinsamling till samtliga 
hushåll. 

Utsortering av matavfall påbörjades under 2012 i kommunerna Botkyrka, 
Haninge och Huddinge. Under 2013 lanserade SRV tjänsten även i 
kommunerna Nynäshamn och Salem. SRVs mål är att 70 % av alla hushåll ska 
sortera ut sitt matavfall år 2020. Idag erbjuds tjänsten till så väl enbostads- 
som flerbostadshus och de som väljer att sortera ut sitt matavfall har en 
lägre taxa. Matavfallet transporteras till SRVs återvinningsanläggning där 
det blir till s.k. slurry i SRVs förbehandlingsanläggning som hyrs av SRVs 
intressebolag Scandinavian Biogas Recycling (SBR). Slurryn förs över till 
själva biogasanläggningen som Scandinavian Biogas Fuel driver och där blir 
den biogödsel och fordonsgas. 
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MILJÖFRÅGOR

SRVs möjlighet att påverka miljön positivt är främst att ständigt arbeta 
för att föra avfallshanteringen uppåt i avfallshierarkin genom att arbeta 
för en ökad återvinning av material och minskad energiutvinning samt en 
ökad återanvändning.
SRVs återvinningsverksamhet regleras av
• Miljöbalken
• Naturvårdsverkets föreskrifter
• EU-lagstiftningen
• Kommunala besluten

Verksamheten vid SRVs återvinningsanläggning är på grund av sin 
karaktär tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Tillsynsmyndighet är 
Länsstyrelsen. SRV har tillstånd enligt Miljöbalken för att samla 
in, transportera, mellanlagra, behandla och deponera avfall. Enligt 
miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsförordning 
innehållande renhållningsföreskrifter och en avfallsplan för att reglera 
hanteringen av avfall i kommunen. SRVs återvinningsanläggning är 
tillståndspliktig A-verksamhet enligt miljöbalken vilket bl.a. innebär att en 
miljörapport upprättas varje år och redovisas till Länsstyrelsen.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter skall allt avfall som deponeras ha 
genomgått en grundläggande innehållsbestämning. Innehållet i deponi-
avfall dokumenteras i samband med invägning vid Gladöanläggningen. 
Sedan 2005 råder ett generellt förbud mot deponering av organiskt avfall.

Runt deponierna och anläggningen sker regelbunden provtagning på fast-
ställda kontrollpunkter för att undvika oönskad påverkan på omgivande 
natur. SRV har fått de förnyade tillstånden godkända av Miljödomstolen i 
oktober 2009.

Ett arbete för att förbättra hanteringen av lakvatten har genomförts 
tillsammans med Stockholm Vatten. Befintligt reningsverk har byggts ut 
för ett första reningssteg. Slutlig rening sker vid Henriksdals reningsverk 
innan det släpps ut till recipient (Saltsjön).

Enligt deponiförordningen skall medel finnas avsatta för sluttäckning 
och efterbehandling av deponier. Sluttäckning har pågått sedan 1997 
i enlighet med deponiförordningens krav, vilket bland annat innebär 
att vatteninfiltrationen i deponin inte får överstiga 50 liter per m2 och 
år. SRV har tre deponier varav de två första är helt sluttäckta. Medel 
för att sluttäcka deponi 3 sätts årligen av i förhållande till mängden 
avfall som har deponerats under innevarande år. Totalt avsatta medel i 
balansräkningen för sluttäckning av deponi 3 uppgår vid årets slut till  
4,1 MSEK (3,6).

Avsättning till fond för efterbehandling sker för att täcka kostnader för 
erforderliga miljöåtgärder för en behandlingstid på minst 30 år efter 
avslutad deponiverksamhet. Lak- och processvatten från verksamhet och 
avfallsupplag samlas upp i dammar och leds till lokalt reningsverk för ett 
första reningssteg. Därefter leds vattnet till Henriksdals reningsverk för 
slutlig rening innan det släpps ut i Saltsjön. Flödet mäts och analyser av 
vattnet sker regelbundet.

Utvinning av den gas som bildas i deponier under avfallets nedbrytnings-
process minskar utsläpp av föroreningar till atmosfären. Gasen leds till en 
panncentral i Skogås och används för framställning av fjärrvärme.

Bolaget har ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 och är certifierat se-
dan 2003. Tidigare miljöpolicy omarbetades under 2007 till en verksam-
hetspolicy, som även omfattar kvalitets- och arbetsmiljöfrågor. I policyn 
framhävs vikten av bästa möjliga teknik för minsta möjliga miljöpåverkan.

FINANSIELLA RISKER

Ränterisk
Bolagets ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, vilka per 
balansdagen uppgick till totalt 169,8 MSEK (156,2) inklusive utnyttjad 
checkkredit. De räntebärande skulderna löper med rörlig ränta, förutom 
en mindre del som är bunden med derivat till en ränta på 2,84 % till och 
med 2017-04-24.
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Kreditrisk
Bolaget har en blandning av kunder. SRV fakturerar samtliga hushålls- 
kunder som omfattas av uppdraget samt företagskunder. Kreditförlusterna 
varierar från år till år men har historiskt sett varit låga i förhållande till 
total omsättning.

Likviditetsrisk
Kassaflöde och likvida medel varierar över ett kalenderår, såväl beroende 
på verksamhetens säsongsvariationer och tidpunkter för fakturering som 
på valda tidpunkter för investeringar. Bolaget har en checkräkningskredit 
på 30 MSEK som främst nyttjas i slutet och början av varje räkenskapsår. 

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 42 728

Årets resultat 1 251

Summa 43 979 kkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa medel 
disponeras på följande sätt:

Överföres i ny räkning 43 979

Summa 43 979 kkr

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.

FRAMTIDA UTVECKLING

Under våren 2016 presenterades den utredning som regeringen tillsatte 
kring kommunernas övertagande av ansvaret för förpackningsinsamling-
en. En möjlig förändring framgent är att kommunerna kommer att åläggas 
att även samla in förpackningar.

SRV strävar efter att öka materialåtervinningen inom de fem ägarkommu-
nerna, så väl genom att sprida kunskap bland kommuninvånare och företa-
gare för ökad sortering och återvinning som genom effektivare processer 
inom SRV. Genom att också på olika sätt sträva efter ökad effektivitet i 
verksamheten, och därmed ett förbättrat ekonomiskt resultat, möjliggörs 
resurser för kommande investeringar.
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Intäkter och resultat (MSEK) 2016 2015 2014 2013 2012

Intäkter 447,9 437,7 409,2 394,5 388,1

Rörelseresultat 5,1 16,3 11,7 13,2 7,9

Finansiella intäkter och  kostnader -4,3 -1,4 -2,2 -2,1 -2,1

Resultat efter finansiella poster 0,8 15,0 9,5 12,7 5,8

Skatt -1,2 -3,5 -4,2 -0,7 -0,1

Årets resultat 1,3 9,7 14,8 3,9 0,1

Ställning vid årets slut (MSEK) 2016 2015 2014 2013 2012

Balansomslutning 532,4 521,3 439,2 426,3 429,7

Byggnader, mark och markanläggningar 251,0 254,6 172,9 153,9 155,7

Rörelsekapital -33,7 -21,7 -31,7 -43,9 -36,4

Fordon, maskiner & inventarier 192,0 183,0 172,8 200,4 204,8

Långfristiga skulder och avsättningar 266,3 255,3 186,3 182,6 186,6

Obeskattade reserver 117,0 118,7 117,3 126,8 118,7

Eget kapital 54,6 53,4 43,7 28,9 25,1

Nyckeltal 2016 2015 2014 2013 2012

Tillgångarnas avkastning (%) 0,98 3,18 2,70 3,16 1,97

Rörelsemarginal (%) 1,2 3,8 2,9 3,4 2,0

Soliditet (%) 27,4 28,0 30,8 30,0 26,2

Medeltal anställda 211 199 190 179 175

FEMÅRSÖVERSIKT

Definitioner till nyckeltal
Tillgångarnas avkastning % är beräknat som rörelseresultat plus  
finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen.

Rörelsemarginal % är beräknat som rörelseresultat i förhållande till 
rörelsens nettoomsättning.

Soliditet % är beräknat som Eget kapital plus del av obeskattade reserver 
som tillfaller det egna kapitalet (78 %) i förhållande till balansomslutning.
Medeltal anställda beräknas som ett medelvärde av totalt anställda under 
det gångna året.
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OMSÄTTNING (MSEK)

RÖRELSERESULTAT (MSEK)

KASSAFLÖDE EFTER INVESTERINGAR (MSEK)

3,9 12,1 1,0 19,7 15,3

443,9 425,5 408,2 374,8 372,8

5,1 16,3 11,7 13,2 7,9

-19,5 -57,0 0,3 1,4 -22,1
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(KKR) Not 2016 2015

Rörelsens intäkter

Rörelsens nettoomsättning 443 946 425 512

Förändring av varulager -527 614 

Övriga rörelseintäkter 3 4 438 11 527

Summa rörelseintäkter 447 857 437 653

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -7 218 -7 201

Övriga externa kostnader 4, 5 -258 591 - 250 586

Personalkostnader 6 -121 553 - 112 317

Övriga rörelsekostnader -2 793 -

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar 7 -52 567 - 51 218

Summa rörelsekostnader -442 722 - 421 322

Rörelseresultat 5 135 16 331

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intressebolag 8 -2 760 76

Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter 9 91 181

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -1 617 - 1 624

Summa resultat från finansiella poster -4 286 -1 367

Resultat efter finansiella poster 849 14 964

Bokslutsdispositioner 11

Koncernbidrag - - 372

Avskrivningar utöver plan 2 229 900

Periodiseringsfond -589 -2 261

Summa bokslutsdispositioner 1 640 -1 733

Resultat före skatt 2 489 13 231

Skatt på årets resultat 12 -1 238 - 3 519

Årets resultat 1 251 9 712

RESULTATRÄKNINGAR
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TILLGÅNGAR (KKR) Not 2016-12-31 2015-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 13 147 853

Materiella anläggningstillgångar:

Byggnader och mark 14 159 704 157 825

Markanläggningar 15 91 268 96 793

Fordon 16 86 235 69 265

Maskiner och andra tekniska anläggningar 17 104 084 112 213

Inventarier, verktyg och installationer 18 1 635 1 481

Pågående nyanläggning 19 21 830 1 005

464 756 438 582

Finansiella anläggningstillgångar:

Andelar i koncernföretag 20 1 494 1 494

Andelar i intresseföretag 21 5 260 8 020

6 754 9 514

Summa anläggningstillgångar 471 657 448 949

Omsättningstillgångar

Varulager 22 803 1 330

Kortfristiga fordringar:

Kundfordringar 34 860 27 350

Övriga fordringar 23 19 596 30 221

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 5 495 7 552

59 951 65 123

Kassa och bank:

Kassa och banktillgodohavande 32 5 931

Summa omsättningstillgångar 60 786 72 384

Summa tillgångar 532 443 521 333

BALANSRÄKNINGAR
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EGET KAPITAL OCH SKULDER (KKR) Not 2016-12-31 2015-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital:

Aktiekapital (17 760 aktier) 8 880 8 880

Reservfond 1 776 1 776

10 656 10 656

Fritt eget kapital:

Balanserat resultat 42 728 33 016

Årets resultat 1 251 9 712

43 979 42 728

Summa eget kapital 54 635 53 384

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 25 105 870 108 099

Periodiseringsfonder 26 11 146 10 556

117 016 118 655

Avsättningar

Avsättning till pensioner 27 10 056 11 515

Efterbehandling och sluttäckning av deponi 28 111 068 107 752

Uppskjuten skatteskuld 29 2 074 2 121

123 198 121 388

Långfristiga skulder 30

Övriga långfristiga skulder 143 078 133 870

143 078 133 870

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 31 4 958 -

Leverantörsskulder 41 226 32 099

Skulder till koncernbolag 32 3 381 3 381

Skulder till intressebolag 33 1 200 1 200

Övriga kortfristiga skulder 34 23 674 30 849

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 20 077 26 507

94 516 94 036

Summa skulder, avsättningar & obeskattade reserver 477 808 467 949

Summa eget kapital och skulder 532 443 521 333

BALANSRÄKNINGAR
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (KKR) Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Årets resultat

Belopp vid årets ingång 2016-01-01 8 880 1 776 33 016 9 712

Vinstdisposition enligt årets årsstämma:

Utdelning - - - -

Överföring av 2015 års resultat till fria reserver - - 9 712 -9 712

Årets resultat - - - 1 251

Belopp vid årets utgång 2016-12-31 8 880 1 776 42 728 1 251

Antal aktier är 17 760 st. med ett kvotvärde på 500 kr till ett totalt aktiekapital av 8 880 000 sek.
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(KKR) Not 2016 2015

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 5 135 16 331

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 36 58 075 52 565

Erhållen utdelning - 76

Erhållen ränta 91 181

Erlagd ränta -1 617 -1 624

Betald inkomstskatt -4 216 -1 144

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 57 468 66 385

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager 527 -614

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 1 605 -5 668

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 040 7 468

Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 640 67 571

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -442

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -81 294 -120 815

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 150 689

Förändring finansiella tillgångar - -4 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten -80 144 -124 568

Finansieringsverksamheten

Lämnat koncernbidrag - -372

Nyupptagna lån 79 497 96 604

Amortering av finansiella skulder -70 850 -23 205

Förändring av checkräkningskredit 4 958 -10 150

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 605 62 877

Årets kassaflöde -5 899 5 880

Likvida medel vid årets början 5 931 51

Likvida medel vid årets slut 32 5 931

Outnyttjade krediter vid årets utgång 25 042 30 000

KASSAFLÖDESANALYS
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

01. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH  
VÄRDERINGSPRINCIPER

Från och med 2014 tillämpas årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättande av finansiella 
rapporter. 

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i 
tusentals kronor, kkr, om inget annat anges.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid 
justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavan-
den, tillgodohavanden på ev. koncernkonton och kortfristiga placeringar 
som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en 
obetydlig risk för värdefluktuation. 

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges nedan. 

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas under samma period som tjänsten utförs eller försälj-
ning av vara sker.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till 
anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade 
på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Byggnader har uppde-
lats i komponenter i enlighet med BFNAR 2012:1.

Följande avskrivningssatser tillämpas:

Byggnader 2-10 %

Markanläggningar 5 %

Fordon, maskiner och inventarier 5-33 % 

Nedlagda kostnader på annans fastighet 33 %

Immateriella anläggningstillgångar 33 %

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda 
avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i 
obeskattade reserver.

Låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det år till vilket de hänför sig.

Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär 
att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga 
fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde 
återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinnings- 
värdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjande- 
värdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade 
framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas 
över resultaträkningen.

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatten redovisas i resultaträkningen.

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsent-
liga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda 
värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen vilken för närvarande är 22 %.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att 
framtida skattemässiga överskott kommer att finnas mot vilka de tempo-
rära skillnaderna kan nyttjas.

Varulager
Varulagret har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag 3 % för 
inkurans.

Fordringar
Fordringar har redovisats till belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse 
som ett resultat av en inträffad händelse och det är sannolikt att 
utbetalningar kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen. En 
förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det 
belopp som ska utbetalas.

Ersättningar till anställda – pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning 
omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. 
I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en se-
parat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare 
förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften
med hänsyn till bland annat bedömda framtida löneökningar och inflation.
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Koncernuppgifter
Koncernredovisning har ej upprättas då sådan ej behöver upprättas enligt 
ÅRL, kap 7, 3a § när dotterbolagets verksamhet är av ringa betydelse. Då 
SRVs dotterbolag, Ecoferm AB, är ett bolag under likvidation har bedöm-
ningen gjorts att någon koncernredovisning ej behöver upprättas för att 
ge en rättvisande bild av företaget.

02. UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
Dessa uppskattningar kommer inte alltid motsvara det verkliga resul-
tatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma leda till risk 
för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder 
är främst värdering av framtida kostnader för att sluttäcka nuvarande 
deponi samt efterbehandlingskostnader för samtliga tre deponier. Varje 
år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre 
än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens 
återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
03. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2016 2015
Resultat vid försäljning av  
anläggningstillgångar 1 150 689
Erhållen försäkringsersättning 3 361 10 664

Mottaget vite -142 144

Influtna, tidigare avskrivna, kundfordringar 45 26

Öresutjämning 24 4

Redovisat värde 4 438 11 527

04. LEASINGAVGIFTER

Operationell leasing och hyra 2016 2015
Leasingavgifter 594 620

Hyra av lokal 1 604 1 601

Summa leasingavgifter 2 198 2 221

Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom ett år 2 039

Senare än ett år men inom fem år 3 202

Senare än fem år 0

Summa 5 241

De mest väsentliga hyresavtalen avser lokalhyra för huvudkontor där 
avtal löper fram till 31 december 2019.

05. ERSÄTTNING TILL REVISORER

2016 2015

Mazars SET Revisionsbyrå AB:

Revisionsuppdraget 250 123

Revisionsverksamhet utöver  
revisionsuppdraget 50 53

Summa 300 176

PWC: Ersättning för stöd till kommunrevisorer 25 25
Arvode till kommunrevisorer 18 18

Totalt erlagda ersättningar till revisorer 343 219

06. MEDELTALET ANSTÄLLDA SAMT  
LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

2016 2015
Medeltalet anställda Antal Varav män Antal Varav män
Medeltalet anställda  
uppgick till: 211 79 % 199 78 %

Löner och andra ersättningar 2016 2015
Styrelse och VD 2 193 1 888

Övriga anställda 77 448 74 582

Redovisat värde 79 641 76 470

Pensionskostnader och sociala avgifter 2016 2015
Pensionskostnader styrelse och VD 440 327

Pensionskostnader övriga 6 210 6 960

Övriga sociala kostnader 26 543 24 623

Redovisat värde 33 193 31 910

07. AVSKRIVNING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Avskrivningar av anläggningstillgångar  
uppgick till: 2016 2015
Byggnader 4 012 4 042

Markanläggningar 7 651 7 482

Fordon, maskiner och inventarier 40 230 38 813

Immateriella anläggningstillgångar 674 881

Redovisat värde 52 567 51 218
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08. RESULTAT FRÅN ANDELAR I INTRESSEBOLAG

2016 2015
Utdelning - 76

Nedskrivning -2 760 -

Redovisat värde -2 760 76

Utdelning 2015 avser slutlig reglering i samband med likvidation av  
intressebolaget Miljösortering på Södertörn AB. Andelarna i intresse- 
bolaget Scandinavian Biogas Recycling AB har per 2016-12-31 skrivits 
ned med 2 760 ksek. Detta har skett i samband med indikation på att 
andelarna minskat i värde. Därvid har ett s.k. återvinningsvärde för 
andelarna beräknats.

09. ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH  
LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkterna utgjordes av: 2016 2015
Dröjsmålsräntor 86 172

Ränteintäkt återbetalning av skatt 3 5

Övriga ränteintäkter 2 4

Redovisat värde 91 181

10. RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE  
RESULTATPOSTER

Ränteintäkterna utgjordes av: 2016 2015
Dröjsmålsränta till leverantörer 22 10

Räntekostnader pensionsskuld - 59

Övriga räntekostnader 1 595 1 555

 1 617 1 624

11. BOKSLUTSDISPOSITIONER

2016 2015
Koncernbidrag
Lämnat koncernbidrag till dotterbolag - -372

Avskrivning över plan
Årets återföring av överavskrivningar 2 229 900

Periodiseringsfond
Återföring av tidigare års avsättning 1 358 2 295

Årets avsättning -1 948 -4 556

-589 -2 261

12. SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2016 2015
Aktuell skatt -1 285 - 3 006

Uppskjuten skatt 47 136

Justering avseende tidigare års taxering - -649

Redovisat värde -1 238 - 3 519

Avstämning av effektiv skatt 2016 2015
Redovisat resultat före skatt 2 489 13 231

Skatt enligt gällande skattesats 22 % -547 -2 911

Ej avdragsgilla kostnader -74 -67

Ej avdragsgill nedskrivning 
andelar intressebolag -607 -
Schablonintäkt periodiseringsfond -11 -

Skattemässig avskrivning ombyggnation 
annans fastighet 13 -46
Tidigare skattemässig  
direktavskrivning byggnad

-59 -

Ej skattepliktiga intäkter - 18

Redovisad effektiv skatt -1 285 -3 006

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår till 25 743 kkr (26 104 kkr).

13. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 19 445 19 003

Inköp - 442

Försäljningar och utrangeringar -900 -

Omklassificeringar - -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 18 545 19 445

Ingående avskrivningar 18 592 17 711

Årets avskrivningar 674 881

Försäljningar och utrangeringar -868 -

Omklassificeringar - -

Utgående ackumulerade avskrivningar 18 398 18 592

Redovisat värde vid årets slut 147 853

Posten avser balanserade kostnader för interna system.



22 SRV | Årsredovisning 2016

14. BYGGNADER OCH MARK

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 194 007 112 591

Inköp 5 891 81 416

Försäljningar och utrangeringar - -

Omklassificeringar - -

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 199 898 194 007

Ingående avskrivningar 36 182 32 140

Årets avskrivningar 4 012 4 042

Försäljningar och utrangeringar - -

Omklassificeringar - -

Utgående ackumulerade avskrivningar 40 194 36 182

Redovisat värde vid årets slut 159 704 157 825

Av restvärdet vid årets slut för byggnader och mark utgör värdet för mark 
94 528 kkr (91 561 kkr).

15. MARKANLÄGGNINGAR

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 158 890 150 197

Inköp 2 126 12 896

Försäljningar och utrangeringar - -4 203

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 161 016 158 890

Ingående avskrivningar 62 097 57 763

Årets avskrivningar 7 651 7 482

Försäljningar och utrangeringar - -3 148

Utgående ackumulerade avskrivningar 69 748 62 097

Redovisat värde vid årets slut 91 268 96 793

16. FORDON

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 183 869 173 698

Inköp 38 654 25 864

Försäljningar och utrangeringar -29 172 -15 693

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 193 351 183 869

Ingående avskrivningar 114 604 111 591

Årets avskrivningar 21 219 18 692

Försäljningar och utrangeringar -28 707 -15 679

Utgående ackumulerade avskrivningar 107 116 114 604

Redovisat värde vid årets slut 86 235 69 265

17. MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA  
ANLÄGGNINGAR

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 375 583 358 093

Inköp 12 955 25 427

Försäljningar och utrangeringar -10 741 -7 937

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 377 797 375 583

Ingående avskrivningar 263 370 249 113

Årets avskrivningar 18 321 19 347

Försäljningar och utrangeringar -7 978 -5 090

Omklassificeringar - -

Utgående ackumulerade avskrivningar 273 713 263 370

Redovisat värde vid årets slut 104 084 112 213

18. INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 10 989 19 842

Inköp 845 664

Försäljningar och utrangeringar - -9 517

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 11 834 10 989

Ingående avskrivningar 9 508 18 129

Årets avskrivningar 691 774

Försäljningar och utrangeringar - -9 395

Utgående ackumulerade avskrivningar 10 199 9 508

Redovisat värde vid årets slut 1 635 1 481

19. PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

2016-12-31 2015-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 005 26 456

Inköp 20 941 889

Omklassificeringar -116 -26 340

Redovisat värde vid årets slut 21 830 1 005

20. ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
SRV äger sedan den 19 december 2005 samtliga aktier i Ecoferm AB under lik-
vidation, organisationsnummer 556197-9526, med säte i Huddinge. Ecoferms 
verksamhet bestod av att driva en anläggning för rötning av matavfall. Det 
egna kapitalet i Ecoferm uppgår per den 31 december 2016 till 3 381 kkr  
(3 381 kkr). SRV äger 100 % av aktierna, 20 000 st., som har ett redovisat 
värde på 1 494 001 sek (1 494 001) i SRVs balansräkning. Bolaget innehar 100 
% av röstandelarna. Likvidationen förväntas vara avslutad i början av 2017.
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21. ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG
SRV har under 2015 startat ett bolag tillsammans med Biogas Stockholm 
Finans AB som i sin tur ägs av Scandinavian Biogas Fuels international AB 
(SBF) till 100 %. Bolaget heter Scandinavian Biogas Recycling (SBR), org.
nr. 556934-4384, och SRVs ägarandel uppgår till 40 %. SBR hyr SRVs för-
behandlingsanläggning och dess verksamhet är att behandla matavfall för 
framställning av slurry som sedan förädlas till fordonsgas. Bolaget hade 
ett eget kapital på 6,9 MSEK per 31 december 2016 (8,3). Årets resultat 
blev en förlust på -1,4 MSEK (-4,4). Förlusten föranledde en omprövning av 
SBRs bokförda värde, varpå innehavet skrivits ned med totalt 2 760 kkr. 
Innehavet är efter nedskrivningen upptaget till 5 260 kkr (8 020 kkr).

22. VARULAGER

Varulagret utgjordes av: 2016 2015
Säckar och kärl 402 1 000

Diesel 401 330

Redovisat värde 803 1 330

23. ÖVRIGA FORDRINGAR

Övriga fordringar utgörs av: 2016 2015
Fordran avfallsskatt ej ännu avsatt material - 27 215

Momsfordran 1 722 2 970

Övriga fordringar 1 054 36

Avfallsskatt – avser kvartal 4, 2016 11 584 -

Övriga skattefordringar 5 236 -

Redovisat värde 19 596 30 221

Fordran avfallsskatt ej ännu avsatt material 2015 avsåg uppskattad 
fordran avfallsskatt för invägda fraktioner på återvinningsanläggningen, 
ej ännu sorterade och behandlade för utleverans. I samband med senare 
transport och utleverans har redovisning till Skatteverket skett av 
utvägda mängder.

24. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

Förutbetalda kostnader och upplupna  
intäkter utgjordes av: 2016 2015
Förutbetalda hyror 405 430

Förutbetalda arrendeavgifter 1 911 112

Förutbetalda försäkringspremier 164 1 535

Förutbetalda driftskostnader för IT och licens-
avgifter 385 1 121
Förutbetalda föreningsavgifter 84 923

Övriga förutbetalda kostnader 1 942 1 206

Upplupna kundintäkter 604 2 225

Redovisat värde 5 495 7 552

25. ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR  
UTÖVER PLAN

Ackumulerade överavskrivningar  
fördelar sig enligt nedan 2016 2015
Byggnader 18 27

Fordon, maskiner och inventarier 105 852 108 072

Redovisat värde 105 870 108 099

Uppskjuten skatt i överavskrivningar 23 291 23 782

Baserad på skattesats 22% 22 %

26. PERIODISERINGSFONDER

2016 2015
Periodiseringsfond tax 2011 - 1 358

Periodiseringsfond tax 2012 630 630

Periodiseringsfond tax 2014 795 795

Periodiseringsfond tax 2015 3 217 3 217

Periodiseringsfond tax 2016 4 556 4 556

Periodiseringsfond tax 2017 1 948 -

Redovisat värde 11 146 10 556

Uppskjuten skatt i periodiseringsfonder 2 452 2 322

Baserad på skattesats 22 % 22 %

27. AVSÄTTNING TILL PENSIONER

2016 2015
Ingående redovisat värde 11 515 11 849

Årets avsättning, inkl. justering till nuvärde -743 399

Årets ianspråktagna belopp -716 -733

Redovisat värde 10 056 11 515

Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.
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28. AVSÄTTNING FÖR EFTERBEHANDLING OCH 
SLUTTÄCKNING AV DEPONI

Avsättning för att hantera framtida kostnader för avslutade deponier 
består dels av kostnader för efterbehandling dels för sluttäckningskost-
nad som uppstår i samband med att en deponi avslutas. SRV har idag tre 
stycken deponier varav deponi 1 & 2 är sluttäckta medan deponi 3 är  
i aktivt bruk. Avsatta medel fördelar sig enligt nedan:

Efterbehandling avslutade deponier 2016 2015
Ingående skuld 104 170 104 402

Årets avsättning/återföring för deponi 1 & 2 2 714 -1 717

Avsättning för deponi 3 62 1 485

Redovisat värde 106 946 104 170

Sluttäckning och iordningsställande  
av deponier
Ingående skuld 3 582 5 016

Avsättning för deponi 3 540 56

Justering av tidigare års avsättningar - - 1 490

Redovisat värde 4 122 3 582

Total avsättning för framtida  
kostnader för deponier 111 068 107 752

Avsättning för framtida kostnader för efterbehandling av deponier avser 
främst hantering av lakvatten fram till dess att vattnet från deponin är 
tillräckligt rent för att ytterligare rening ej ska vara nödvändig. SRV har tre 
deponier varav lakvatten för de två första deponierna, som är sluttäckta, 
beräknas behöva renas i ytterligare 30 år. För deponi 3, som är i bruk, har 
antagande gjorts om att rening kommer att behöva ske i cirka 50 år efter 
stängning och att deponin kommer att rymma 5,3 mton avfall innan den 
sluttäcks definitivt. I dagsläget är det ingen som vet exakt hur många år
som rening kommer att krävas vilket innebär en osäkerhet i det avsatta be-
loppet. Beräkningarna baseras på den kända kostnad som SRV har idag för 
rening av lakvatten vilket också är en okänd parameter 50 år framåt i tiden.

Beräkning av avsättning för sluttäckning av deponi 3 sker utifrån den 
teknik som SRV planerar att använda sig av vid kommande sluttäckning. 
Deponi 3 beräknas kunna nyttjas i ytterligare drygt 60 år. Arbetet med att 
sluttäcka en deponi upphandlas och därför är det inte möjligt att veta den 
exakta kostnaden så långt i förväg utan beräkningen baseras på kända 
data i dagsläget genom Svensk Avfalls modell för beräkning.

29. UPPSKJUTEN SKATTESKULD

2016 2015
Ingående redovisat värde 2 121 2 258

Årets ianspråktagna belopp -47 -137

Redovisat värde 2 074 2 121

Underlag för uppskjuten skatt avser direktavdrag för byggnader, markan-
läggningar samt förbättringsutgifter i annans fastighet där den bokförda 
avskrivningen skiljer sig åt från den skattemässigt gjorda avskrivningen.

30. LÅNGFRISTIGA SKULDER

2016 2015
Förfallotidpunkt inom 2-5 år från balansdagen 125 078 56 520

Förfallotidpunkt senare än 5 år från  
balansdagen 18 000 77 350

Redovisat värde 143 078 133 870

31. CHECKRÄKNINGSKREDIT

2016 2015
Beviljad checkräkningskredit uppgår till 30 000 30 000

Outnyttjad kredit på balansdagen 25 042 30 000

Utnyttjad kredit på balansdagen 4 958 0

32. SKULDER TILL KONCERNBOLAG

2016 2015
Skuld till dotterbolaget Ecoferm.  
Slutlig likvidation under 2017. 3 381 3 381

33. SKULDER TILL INTRESSEBOLAG

2016 2015
Ej utbetalt aktieägartillskott till SBR 1 200 1 200

34. ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

Övriga skulder utgörs av: 2016 2015
Kortfristig del av låneskuld till Nordea 3 000 5 300

Kortfristig del av avbetalningsköp av fordon 18 808 17 068

Personalens källskatt 1 866 1 765

Avfallsskatt – avser kvartal fyra - 7 196

Övrigt - -480

Redovisat värde 23 674 30 849

35. UPPLUPNA KOSTNADER OCH  
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna kostnader och förutbetalda  
intäkter utgörs av: 2016 2015
Upplupna löner och sociala kostnader 13 419 8 020

Upplupen behandlingskostnad för avfall 4 207 15 206

Övrigt 2 438 1 880

Förutbetalda intäkter 13 1 401

Redovisat värde 20 077 26 507
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36. JUSTERING FÖR POSTER SOM  
INTE INGÅR I KASSAFLÖDET

Justeringsposterna utgjordes av  
(belopp i ksek): 2016 2015
Avskrivningar 52 567 51 218

Avsättningar 2 573 -2 000

Resultat vid försäljning av  
anläggningstillgångar 2 935 3 347
Redovisat värde 58 075 52 565

37. STÄLLDA SÄKERHETER OCH  
ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter för egna skulder 2016 2015
Företagsinteckning 1 200 1 200

Tillgångar med äganderättsförbehåll 87 265 68 796

Tillgångar med äganderättsförbehåll avser köp av fordon och maskiner 
som finansieras via avbetalningsköp. Tillgångarnas bokförda restvärde 
per 31 december var 87 265 kkr (68 796 kkr). Lånen amorteras på fem år.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
38. HÄNDELSER EFTER  
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Inga händelser av väsentlig art har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

39. FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 42 728
Årets resultat 1 251

Summa 43 979 kkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att dessa medel dispone-
ras på följande sätt:

Överföres i ny räkning 43 979
Summa 43 979 kkr

HUDDINGE DEN 15 MARS 2017

Staffan Holmberg
Ordförande 

Bengt Säberg Birgitta Mörk Yngve Jönsson Lars-Åke Lundin

VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR AVGIVITS DEN 15 MARS 2017

Mazars SET Revisionsbyrå AB
Bengt Fromell
Auktoriserad revisor

Erling Karlsson Lennart Sjödell Alexandra Anstrell Kajsa Hedberg,  
VD
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i SRV återvinning AB 
Org.nr. 556053-7515

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för SRV återvinning AB för 
år 2016. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av SRV återvinning ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder be-
skrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är oberoende i förhållande 
till SRV återvinning AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt års-
redovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagan-
det om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte 
om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till 
att göra något av detta.

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsbe-

rättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent-
ligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare 
fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter  
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa ris-
ker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka 
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och inne-
hållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovis-
ningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för SRV återvinning 
AB för år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i för-
valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Jag är obero-
ende i förhållande till SRV återvinning AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta 
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn 
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organi-
sation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets 
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. 
Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överens-
stämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings- 
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revi-
sionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande 
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 15 mars 2017

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor
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GRANSKNINGSRAPPORT
Till årsstämman i SRV återvinning AB organisationsnummer 556053-7515.

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2016. 
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed 
i kommunal verksamhet. Detta innebär att vi planerat och genomfört 
gransk ningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställan-
de sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. En sammanfattan-
de redogörelse över den utförda granskningen bifogas. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna 
kontroll varit tillräcklig. 

Huddinge den 15 mars 2017

Folke Olsson 
Utsedd av fullmäktige i Botkyrka kommun

Krystyna Munthe
Utsedd av fullmäktige i Haninge kommun

Ulrika Wennberg
Utsedd av fullmäktige i Huddinge kommun
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LEDNING

STYRELSE

Staffan Holmberg
(S) Haninge
Ordförande 

Bengt Säberg
(M) Huddinge

1:e vice ordförande

Birgitta Mörk
(S) Botkyrka

2:e vice ordförande

Alexandra Anstrell  
(M) Haninge

Kajsa Hedberg
VD

Katarina  
Schill Kaldma

Stabschef

Peder Doverborg
Affärsområdeschef

Företag

Christer Jernberg
Affärsområdeschef

Hushåll

Yngve Jönsson 
(M) Botkyrka

Erling Karlsson
(S) Huddinge 

Lars-Åke Lundin
(S) Nynäshamn

Lennart Sjödell
(M) Salem
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STYRELSE, ARBETSTAGARREPRESENTANTER

STYRELSE, ERSÄTTARE

Margareta  
Bernhardsson

(S) Haninge 

Harry Bouveng
(M) Nynäshamn

Stefan Dayne
(KD) Botkyrka

Tommy Eklund
(S) Salem

Urban Andersson
Transportarbetare-

förbundet

Från och med februari 2017 är även Christer 
Jonsson, Ledarna, arbetstagarrepresentant  
i styrelsen (bild saknas). 

Björn Hammar
(L) Haninge

Marica Lindblad
(MP) Huddinge

Shafik Muwanga
(MP) Botkyrka

Tommy Sköldby
(C) Huddinge
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