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Ett miljöföretag mitt i kretsloppet
Sysav ägs av 14 kommuner. Företaget bidrar aktivt till en bättre 
miljö genom att ta emot avfall och behandla det som en resurs. 
Sedan Sysav bildades 1974 har mycket stora investeringar gjorts 
i fysiska anläggningar och utveckling av behandlingsmetoder. 
Många av dessa hade inte varit möjliga att göra för varje enskild 
kommun. 

Sysav och dotterbolaget Sysav Industri AB har kapacitet att 
ta emot och behandla en stor del av det avfall som uppstår i söd-
ra Skåne. Med en helhetssyn på avfallshantering intar Sysav ock-
så en central roll när det gäller rådgivning och samordning av 
regionens avfallshantering. 

Att ständigt underlätta för kunder och uppdragsgivare och att 
söka nya möjligheter till återvinning och avsättning av återvun-
net material är en central del av Sysavs långsiktiga strategi. Det-
ta sker inte minst på Sysavs återvinningscentraler där regionens 
invånare på ett bekvämt sätt kan sortera sitt grovavfall och farli-
ga avfall. 

Sysav finns mitt i kretsloppet och bidrar till ett hållbart 
samhälle. 

Årets resultat och omsättning
koncern, moderbolag (tkr)
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796 500 tkr

56 600 tkr
Årets omsättning koncernen

Resultat efter finansiella poster

Återvunnet material och energi 98 %

Deponering 2 %

98 %
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I samma tillståndsansökan ingår även ett utökat tillstånd för 
avfallskraftvärmeverket, i syfte att öka flexibiliteten och till-
gängligheten. En effektiv och miljöriktig avfallshantering hand-
lar om att på bästa sätt kunna dra maximal nytta av de resurser 
som avfallet utgör. 

Kvalitet i alla led
Ett av Sysavs kärnvärden är kvalitet, ett begrepp som genomsy-
rar hela verksamheten, både internt och externt. 2012 års depo-
nering landade på 1,9 procent, vilket vi är väldigt stolta över. 
För att kunna minska deponeringen ytterligare krävs kvalitet i 
alla led. Inte minst är det viktigt att man redan i producentledet 
tänker långsiktig hållbarhet så att produkter som tillverkas kan 
återanvändas och återvinnas på bästa sätt. Nästa steg sker i 
konsumentledet; alla som källsorterar bidrar till minskade CO2-
utsläpp. I Sverige är vi väldigt duktiga på sortering. Ibland kan 
det kanske kännas omständligt att sortera i många fraktioner i 
hemmet. Men ju bättre kvalitet på avfallet vi får in, desto bättre 
kan vi återvinna det, och uppnå högre kvalitet på de produkter 
som avsätts. Med god kvalitet på det brännbara avfallet mins-
kar också deponiresterna. För att kunna uppgradera biogas till 
fordonsbränsle och få avsättning för biogödsel krävs god kvali-
tet på det utsorterade matavfall som kommer till Sysav. 

Sysav - ett miljöföretag 
Sysav ansluter sig till branschorganisationen Avfall Sveriges 
nollvision ”Det finns inget avfall.” De långsiktiga målen för 
2050 är dels att sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt 
har brutits, dels att det ska ha skett en stark och tydlig rörelse 
uppåt i avfalls-hierarkin. Avfallshantering är ju inget självän-
damål för Sysav, utan en nödvändig del av ett samhälles infra-
struktur. Både av hälso- och miljöskäl, och för att ta tillvara på 
resurser som annars hade gått till spillo. 

Under året har Sysav genom kommunikationsinsatser lyft te-
mat ”Förebygg avfall”, det översta steget i avfallshierarkin. Det 
kanske kan tyckas vara kontraproduktivt att ett avfallsbolag 
jobbar för att minska avfallsmängderna, men Sysav är i första 
hand ett miljöföretag. Om inget görs kommer avfallsmängderna 
att fortsätta öka i en ohållbar takt. 

Det avfall som uppstår tar vi hand om på ett utomordentligt 
miljö- och resursriktigt sätt. Vi gör det med ambitionen att stän-
digt bli allt bättre och med utgångspunkt från våra kärnvärden 
– kvalitet, service och trygghet!

Håkan Rylander
VD och koncernchef, Sysav

sysav har en nyckelroll i att hantera resurser i regionen. Genom långsiktiga satsning-
ar kommer vi ytterligare en bit på vägen i vår ständiga strävan mot världsledande 
avfallshantering. Under året påbörjades planeringen för utbyggnad av förbehandlings-
anläggningen för matavfall och uppförandet av egen biogasanläggning. 

Avfallshantering med kvalitet 
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Händelser av vikt
Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes av-
fallsaktiebolag (556187-0410), avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 – 2012-12-31.

Verksamheten 
Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner: Burlöv, Kävlinge, 
Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffans-
torp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysav 
har två helägda dotterbolag, Sysav Utveckling AB och Sysav 
Industri AB. 

Den förste januari 2012 genomförde Sysav en omorganisa-
tion av verksamheten vilket innebar att moderbolaget Sysav 
från och med 2012 endast hanterar avfall inom ramen för det 
kommunala ansvaret, dvs. hushållsavfall och därmed jämförligt 
avfall från ägarkommunerna. Till dotterbolaget Sysav Industri 
AB överfördes verksamheten som hanterar allt konkurrensut-
satt avfall från företag, verksamheter samt från kommuner ut-
anför Sysavregionen. 

I Sysavkoncernen ingår även de fem intressebolagen PULS 
Planerad underhållsservice AB (50 %) med PULS-ISAB Relining 
i Skandinavien AB (25 %), KS Recycling AB (50 %), Ågab Syd 
AB (40 %), Sysek AB (25 %) samt Carl F AB (25 %). 

Moderbolaget Sysav
Moderbolagets verksamhet rör hantering och behandling av 
hushållsavfall från Sysavs 14 ägarkommuner. Den totala 
mängden hushållsavfall, 375 800 ton, från Sysavs ägarkommu-
ner låg under 2012 på en nivå som motsvarar föregående år. På 
återvinningscentralerna lämnades 160 600 ton, vilket är 2000 ton 
mindre än 2011. Antalet besök på återvinningscentralerna har 
dock fortsatt att öka, från 1 791 600 till 1 887 200.

Mängden matavfall från hushåll ökade med 26 procent, till 
16 650 ton. 

Farligt avfall från hushåll uppgick till 1407 ton varav 9,8 ton 
samlades in via Farligt Avfall-bilen. Det ger ett genomsnitt av  
2 kg farligt avfall per person. 

Sysav Industri AB
Sysav Industri AB hanterar verksamhetsavfall, hushållsavfall 
från kommuner utanför upptagningsområdet samt brännbart 
avfall från andra länder. Under 2012 togs 63 400 ton avfall emot 
från Norge och Storbritannien för energiutvinning, avfall som 
annars hade deponerats i ursprungslandet. Totalt tog bolaget 
emot 462 600 ton under 2012. 

Lagar, förordningar och direktiv
Avfallsskatten för avfall som deponeras är oförändrad sedan 
2006 och uppgick under året till 435 kronor per ton. 

Tillstånd och dispenser
• Planerad utbyggnad av förbehandlingsanläggningen för 
matavfall. På grund av ökande mängder matavfall finns ett 

behov av att bygga ut förbehandlingsanläggningen med en 
fjärde linje. Under 2012 har planeringen för denna linje 
påbörjats, upphandlingsunderlag för förändringar i byggnad 
och ny maskinutrustning har tagits fram. Kontakt har förts med 
tillsynsmyndigheten och en anmälan och förändringen av 
verksamheten har lämnats in. Utbyggnaden kommer att ske 
under 2013 och förbehandlingsanläggningens kapacitet 
kommer därmed att mer än fördubblas.

• Förslag till slutliga villkor för utsläpp till vatten, från 
avfallskraftvärmeverkets reningsanläggningar, har lämnats in 
till Mark- och Miljödomstolen i Växjö.

Styrelsen
Under 2012 har Sysavs styrelse sammanträtt 6 gånger. Bland 
annat har följande beslutsärenden behandlats:
• Byte av arbetsgivarorganisation från KFS till Pacta
• Ansökan om utökat tillstånd för Sysavs avfallskraftvärmeverk
• Budget 2013
• Policys – brandskydd samt sponsring 
• Yttrande över betänkande av Avfallsutredningen ” Mot det 
hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering” SOU 
2012:56
Sysavs årsstämma hölls den 20 april 2012  på S:t Gertrud i 
Malmö.

Avfallsmängder
Under 2012 tog Sysavkoncernen totalt emot 939 100 ton avfall. 
Endast 1,9 procent av avfallet deponerades, 98,1 procent 
återvanns som material och energi. 
I avfallskraftvärmeverket förbrändes 549 900 ton under 2012. 
I förbehandlingsanläggningen för matavfall behandlades  
28 600 ton, och mängden producerad slurry ökade från  
21 300 ton (2011) till 24 800 ton (2012). Det nationella målet för 
insamling av matavfall höjdes under året från 35 till 50 procent, 
och ska vara uppnått 2018. Två av Sysavs ägarkommuner, 
Lomma och Sjöbo, klarade 50 procentsmålet och fler närmar sig.  
 

Insamlat avfall per person i Sysavregionen
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Marknad och kunder
Nära samarbete med kunder ger resultat, vilket visar sig inte 
minst i gjorda kundundersökningar, där Sysavkoncernen än en 
gång får höga betyg. Under 2012 har Sysav Industri AB fortsatt 
att knyta nya kunder till olika tjänster. Stor vikt har lagts vid att 
säkra volymerna för brännbart avfall, samt att vårda befintliga 
kunder. Lyckade satsningar på att utan mellanhänder avsätta 
återvunnet material på marknaden, gör att kunderna har 
kunnat få bättre ersättning för utsorterat material. 

Lots® Miljösystem har idag en stor utbredning bland indu-
strikunder med farligt avfall i Sysav-regionen. Många kunder 
använder också tillhörande e-handeltjänst för att snabbt få 
tillgång till statistik. Nya logistiktjänster för olika typer av avfall 
tillkommer hela tiden i systemet. Detta i kombination med att 
Sysav ständigt utvecklar nya behandlingsmetoder för farligt 
avfall gör att Sysav även under 2012 har ökat antalet Lots-behål-
lare hos kunderna.

Service
Ständiga förbättringar

Den nyligen genomförda serviceutbildningen för alla medarbe-
tare resulterade i ett antal förbättringsförslag. Som en fortsätt-
ning på den genomförda utbildningen fick Sysavs ledare i 
uppdrag att under hösten 2012 avsätta tid för samtal på sina 
respektive enheter kring frågeställningen ”Hur ska vi fortsätta 
att utveckla vår enhets service gentemot övriga Sysav och 
externa kunder”. Resultatet kommer att redovisas under 2013. 

Ny avdelning – Kommunservice 

Under 2012 har den del av försäljningsavdelningen som 
arbetade med kommunfrågor brutits ut och blivit en egen 
avdelning - avdelningen för kommunservice, med tydligare 
uppdrag och utökad service till ägarkommunerna. Bland annat 
får kommunerna hjälp med upphandlingar av entreprenörer, 
utrustning, med mera. 

Produktion av energi 

Total energiproduktion 1 676 000 MWh

Producerad fjärrvärme/
levererad fjärrvärme* 1 429 000 MWh/1 388 000 MWh

Producerad el/levererad el* 247 000 MWh/136 000 MWh

*Resterande del av värme och el är egen förbrukning. 

Certifierad verksamhet
Sysav och Sysav Industri AB är miljö-, kvalitets- och 
arbetsmiljöcertifierade. Det innebär att koncernens arbetssätt 
är strukturerade och systematiska inom dessa tre områden, 
och klarar de krav som internationella standarder ställer inom 
miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) och arbetsmiljö (OHSAS 
18001). 
De årliga revisionerna av Sysavs och Sysav Industri ABs 
systematiska förbättringsarbete gör att frågorna ständigt är 
aktuella och att koncernen bibehåller sin certifiering. Det ger 
en långsiktig trygghet för både Sysavkoncernen, kunder och 
omvärld, till exempel ägare och tillsynsmyndigheter inom 
miljö och arbetsmiljö. 
Under 2012 reviderades Sysav och Sysav Industri AB inom 
ordinarie plan för uppföljande revisioner, med gott resultat. 
Båda bolagen är nu certifierade inom alla tre områden.
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Byggnationer och investeringar
På anläggningen för farligt avfall har en ny fällningsanläggning 
driftsatts, för fällning av tvättvatten från industrier. 

I avfallskraftvärmeverket har följande installationer och 

investeringar gjorts: 

• Installation av så kallad direktkondensering på avfallskraft-
värmeverkets linje 4 avslutades under 2012 och en likadan 
installation för linje 3 påbörjades.  Med direktkondenseringen i 
drift kan en värmepump per linje tas ur drift med bibehållen 
värmeleverans. Detta förväntas medföra en minskad elförbruk-
ning med minst 18 000 MWh per år.

• Mycket slam ansamlas i nödvattentanken tillhörande linje 3. I 
syfte att hålla slammet i rörelse så att det kan pumpas till 
bufferttankarna för vidare behandling har omrörare installerats 
i nödvattentanken.

• Investering i förbättringar av vattenreningen för linje 3 har 
skett under året.

• Tubtaket i drag 1 tillhörande panna 3 har bytts eftersom det 
var kraftigt korroderat. Det nya taket som är belagt med så 
kallat inconel (en nickel- kromlegering), är korrosionsbeständigt 
och bedöms hålla pannans återstående livstid.

• I syfte att minska behovet av ställningsbyggnation i anlägg-
ningen har investering gjorts i en saxlift.

• Utrustning för förbättrad mätning av rökgasflöde och 
koldioxid har installerats i avfallskraftvärmeverket för att möta 
ökade krav med anledning av att svensk avfallsförbränning 
kommer att införlivas i systemet för handel med utsläppsrätter.

• Ett överordnat styrsystem, MSI, har installerats. Med hjälp av 
MSI-systemet visas översiktsbilder, avseende process och miljö, 
i kontrollrummet för hela anläggningen, vilket tidigare saknats.

Utredningar och utvecklingsprojekt 
• I Malmöstadsdelen Augustenborg har Sysav Utveckling AB, i 
samarbete med VA SYD, MKB och Lunds Tekniska Högskola, 
sedan flera år drivit projekt kring källsortering och återvinning. 
Rena sorteringsfraktioner är viktiga, men kan vara svåra att nå i 
flerfamiljshus. I en förlängning av ett examensarbete testas nu 
ett kompakt designat system för källsortering i 1 600 lägenheter 
med trånga kök. Satsningen är delfinansierad av EU genom ett 
interregionalt projekt i södra Östersjöregionen – Waste to 
Resources. 

• För att tunga fordon skall kunna använda biogas krävs att 
gasen görs flytande (LBG - Liquid Biogas). Detta sker genom 
nedkylning. Sysav Utveckling deltar i utvecklingen och har 
bland annat delfinansierat ett av Ekdahl Miljö AB:s insamlings-
fordon vilket körs på LBG och som transporterar farligt avfall i 
Sysav Industri ABs regi.

• Arbetet med att på bästa sätt omhänderta avfall är kopplat till 
EUs avfallshierarki, men ska också vara resurseffektivt. Sysav 
Utveckling deltar aktivt, genom medlemskap i kunskapscentret 
Waste Refinery, i projekt som syftar till att få perspektiv på 
framtidens avfallshantering och hitta indikatorer för en hållbar 
avfallshantering. Projekten leds av Profu och IVL.

• Säsongslagring av brännbart avfall görs för att kunna 
förbränna en större andel i avfallskraftvärmeverket under årets 
kalla månader. Kvaliteten i lagret påverkas dock negativt, bland 
annat genom inträngande regnvatten. Försök med täckning har 
gjorts och fortsatta studier skall göras, dels i egen regi dels i ett 
projekt inom ramen för Waste Refinery.  

• För att öka kunskapen kring användning av biogödsel som 
växtnäring har Sysav Utveckling inom Partnerskap Alnarp 
medverkat i ett 6-årigt odlingsförsök vid SLU. Rapport om 
försöksresultatet håller på att sammanställas liksom vetenskap-
liga artiklar.

Verksamhetsutveckling
• Arbetet med att behandla fler slags farligt avfall i egen regi 
har fortsatt under 2012. Detta har lett till att koncernen uppnått 
det uppsatta målet på egen behandling av farligt avfall.

• Ett fördjupat arbete rörande möjligheterna att kunna 
behandla en större del av det uppkomna lakvattnet på 
Hedeskoga avfallsupplag har påbörjats. Inom arbetet har bland 
annat försöksytor och konstgjorda våtmarker anlagts. I slutet av 
2012 gjordes en första utvärdering av de olika aktiviteterna. 
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Effektiva transporter
Ett av Sysavs fokusområde 2012 var Transport och logistik, och 
målet är att Sysav ska ha en effektiv logistik av alla interna 
transporter, ur ett miljö- och kostnadsperspektiv. Sysavs interna 
transporter kartlades under fem månader, vilket resulterade i 
att en logistikchef tillsattes, med uppdrag att effektivisera och 
optimera transporterna. Logistikchefen ska tillse att de tjänster 
som rör Sysavs transporter och logistik upphandlas och 
används på bästa sätt, och ansvarar även för inköp och 
underhåll av containrar, hur tjänstebilar används, samt är 
systemägare för Sysavs invägningssystem för avfall.

Mål och handlingsplaner för att utveckla  
verksamheten
Sysav och Sysav Industri AB tar årligen fram mål och hand-
lingsplaner inom prioriterade områden för koncernens 
utveckling. Syftet är att identifiera de områden som koncernen 
ska fokusera på för att stärka verksamheten och där möjlighe-
terna till förbättring är störst och ger bäst effekt för hela 
koncernen och dess kunder. 
En viktig utgångspunkt för planeringen är den gällande 
Kretsloppsplanen för 2011-2015, vilken är ett gemensamt 
styrdokument för Sysavkoncernen och dess ägarkommuner. 
Även annan information från omvärlden och inifrån den egna 
verksamheten beaktas när de områden tas fram inom vilka 
Sysavkoncernen ska fokusera sina ansträngningar för att 
utvecklas. Under 2012 arbetade Sysavkoncernen med mål och 
handlingsplaner inom följande fokusområden:

• Återanvändning av produkter 
• Materialåtervinning 
• Produktion av biogas och biogödsel ur matavfall i   
    Sysav-regionen
• Bränslekvalitet, energiutbyte och energileveranser
• Lakvatten
• Service, tillgänglighet och tjänster
• Inköp och upphandling
• Gemensamma IT-system
• Säkerhetskultur
• Transporter och logistik
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Medarbetare 
Bildandet av Sysav Industri AB har inneburit att drygt 100 
medarbetare nu återfinns i det helägda dotterbolaget. Det nya 
bolaget har samma kollektivavtal och övriga förutsättningar 
som Sysav. Sysavs styrelse beslöt att Sysav skulle gå över till 
arbetsgivarorganisationen Pacta den 1 januari 2013. Detta 
innebär byte av kollektivavtal för de anställda. Det nya 
kollektivavtalet fastställdes i så kallade inrangerings-förhand-
lingar med de fackliga organisationerna i november 2012.   

Antalet anställda på Sysav har ökat mellan 2011 och 2012, detta 
är till viss del hänförligt till ÅVC på grund av utökade öppetti-
der under året.

Befattningsbeskrivningar på alla befattningar har börjat tas fram 
under 2012, ett arbete som fortsätter 2013. Detta är ett led i 
Sysavs arbete för jämställda löner. 

Sjukfrånvaro

Sysavs sjukfrånvaro är jämförelsevis låg och var 2,7 procent 
(Sysav) och 2,8 procent (Sysav Industri AB). Detta är en ökning 
från 2,6 procent 2011.

Utbildningar

• Under 2012 har utbildningar genomförts i bland annat basal 
akutsjukvård och brandskydd för alla medarbetare. 
• Arbetsledare har utbildats i BAS-P och BAS-U 
(byggarbetsmiljösamordning). 
• I samarbete med Lunds Tekniska Högskola har ett antal 
medarbetare utbildats i vattenrening. 
• Chefsgruppen har genomgått en ekonomiutbildning ur 
företagsledningsperspektiv. 
• Medarbetare som kör i tjänsten har utbildats och tränats i 
eco-driving. 

• En utbildning i Outlook har genomförts för ett stort antal 
användare.
• Två medarbetare har genomgått en utbildning till så kallade 
”kulturagenter” i Mines regi. Mine (Etnisk mångfald i näringsli-
vet) är en ideell förening där Sysav är medlem.

Kommunikation 
• Under 2012 har Sysav och Sysav Industri AB genomfört 
offentliga upphandlingar av dels ett nytt affärssystem, dels ett 
nytt vägningssystem. Arbetet med att implementera systemen 
kommer att påbörjas under januari månad och beräknas pågå 
under hela 2013. Införandet av nya systemlösningar kommer att 
innebära förbättringar i Sysavs hantering av kunder och öka 
den egna effektiviteten.

• Under året upphandlades en leverantör för byggandet av ny 
webbplats, ett arbete som startar 2013.  

• Sysav har uppgraderat operativsystem till Windows 7, och 
programvara till Office 2010. Med anledning av detta har 
interna utbildningar hållits. Ett omfattande arbete med 
Sysav-specifika mallar till Officeprogrammen har införts.

• Ökad digitalisering: Fortsatt under 2012 satsar Sysav mer och 
mer på digitaliserade lösningar, för bland annat e-rekrytering, 
upphandlingar och utbildning av entreprenörer. 

• Varumärket Sysav: För att stärka och förtydliga varumärket 
har en grafisk manual tagits fram. Denna omfattar alla 
användningsområden för varumärket.

• Kommunikationsinsatser har gjorts under året för att lyfta 
temat ”Förebygg avfall”, som är ett viktigt steg i EUs 
avfallshierarki. 

Sysav hjälpte Musikhjälpen
I slutet av 2012 samarbetade Sysav med El-Kretsen i 
projeket Mobilskroten, till förmån för Musikhjälpen. Målet 
var att samla in så många gamla mobiltelefoner som 
möjligt. Sysav lät tillverka en plexiglasbox som stod på 
Stortorget i Malmö, samt specialtillverkade insamlingsbe-
hållare på samtliga återvinningscentraler. Vid 200 kg 
skulle El-Kretsen skänka 50 000 kr, och vid fler insamlade 
kilo 100 000 kr. Resultatet blev 379 kilo mobilskrot och  
100 000 kronor till Musikhjälpens kamp för rent vatten till 
barn i slummen. 
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• Under 2012 genomfördes den årliga kunskaps- och 
attitydundersökningen bland invånare, ägare och före-
tagskunder. Sysav fick mycket goda betyg av alla undersökta 
grupper.

• Ett arbete med att uppdatera Sysavs kriskommunikations-
plan påbörjades under 2012. En ny plan kommer att 
presenteras under första halvåret 2013.

Framtidsfrågor 
• Gemensamt tillstånd söks för biogasanläggning (100 000 
ton/år) och för avfallskraftvärmeverket (från dagens 550 000 
ton till 630 000 ton/år). Anläggningen för biologisk behand-
ling av matavfall med produktion av biogödsel och biogas 
avses bli uppförd i anslutning till avfallskraftvärmeverket 
och tas i drift 2014. Miljötillståndet för de två äldsta pannorna 
i verket gäller fram till och med 1 juni 2015. Den tekniska 
drifttiden är längre än så, varför även fortsatt drift av dessa 
ingår i ansökan.

• Ny lakvattenreningsanläggning uppförs under 2013 på 
Spillepeng. Därefter skall lakvattnet, som idag leds till 
Sjölunda reningsverk, renas i egen regi med SBR- teknik 
(satsvis biologisk rening). 

• Det praktiska arbetet med sluttäckning av Sysavs deponier 
i Trelleborg och på Måsalycke pågår. Merparten av deponier-
na omformas för att passa in i gällande detaljplaner. Arbeten 
med att förstärka lakvatteninsamlingen har även påbörjats. 

Minska matsvinnet
Hur minskar man matsvinnet? I Sysavs kretsloppsplan är ett 
av målen att informera och sprida kunskap om hur man 
minskar mängden avfall. ”Minska matsvinnet” är en större 
satsning som inleddes med ett seminarium 2011. Seminariet 
visade goda exempel på hur man har arbetat med att minska 
matsvinnet i andra delar av landet, samt en djupdykning i 
varför vi slänger mat och vårt beteende kring att slänga mat. 
Resultatet av seminariets workshop visade på ett stort 
utbildningsbehov i ämnet. Under våren 2012 genomfördes tre 
uppföljande utbildningar för de som arbetar med mat i 
skolor, äldreomsorg och andra kommunala kostverksamheter 
i Sysavregionen. Fokus lades på fakta om matsvinn och 
praktiska övningar och tips på hur man kan minska 
matsvinnet i köket.
Projektet har även utmynnat i en kunskapsbank, som ska 
vara en hjälp för arbetet med att minska matsvinnet. Vidare 
har ett nätverk bildats med de kostansvariga, för att skapa 
erfarenhetsutbyte och sprida kunskapen vidare.  
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Ekonomi

Verksamhetsåret 2012 innebar stora förändringar i organisa-
tionsstrukturen i Sysavkoncernen. Under företagets tidigare 
verksamhetsår har den största delen av avfallshanteringen skett 
i moderbolaget Sysav. Koncerns tidigare struktur har inneburit 
att framförallt omsättningen med även resultatnivåerna i kon-
cernen och i moderbolaget varit relativt lika vilket framgår av 
årsredovisningens flerårsöversikt. 

Med start den 1 januari 2012 bedriver moderbolaget Sysav 
endast verksamhet tillsammans med eller för ägarkommunerna 
inom de avfallsområden som kommunerna har det lagstadgade 
ansvaret för. Sortering och behandling av övrigt avfall sker i 
dotter- eller intressebolag, huvudsakligen i det helägda dotter-
bolaget Sysav Industri AB. Denna förändring innebär att om-
sättningen i moderbolaget är betydligt lägre än under tidigare 
år samt att resultatet för moderbolaget är negativt före boksluts-
dispositioner och skatt.

De mottagna mängderna avfall uppgår för moderbolaget 
till 375 800 ton vilket motsvarar föregående års nivå.

Ekonomiskt utfall 
Koncernens omsättning uppgår till 796,5 mkr med ett resultat 
före bokslutsdispositioner och skatt på 56,6 mkr.

Moderbolagets omsättning uppgår till 410,4 mkr, resultatet 
före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till -118,1 mkr. Re-
sultatet från de finansiella kostnaderna och intäkterna uppgår 
till -22,1 mkr. Balansomslutningen för moderbolaget uppgår till 
1 437 mkr. Under året har företaget sålt elcertifikat vilket ökat 
resultatet med 11,6 mkr.

Kreditsituation
Moderbolagets skulder till kreditgivarna uppgick på balansda-
gen till 1 141 mkr. Av krediterna avsåg 490 mkr banklån och 651 
mkr leasing. Av de sammantagna krediterna är 820 mkr skyd-
dade med derivat och 50 mkr med bunden ränta. Under året 
har moderbolaget amorterat totalt 88 mkr av krediterna, varav 
50 mkr avser lån. Företagets kredithantering regleras av den fi-
nansieringspolicy som är beslutad av styrelsen. Finansierings-
policyn kännetecknas av långsiktighet och lågt risktagande. 

Fjärrvärme och el
I koncernens avfallskraftvärmeverk på Sjölunda i Malmö för-
brändes totalt 549 984 ton avfall. Den förbrända mängden avfall 
begränsas av det givna årliga tillståndet på 550 000 ton. Totalt 
producerades 1 676 000 MWh varav 1 429 000 MWh värme och 
247 000 MWh el. All producerad energi nyttiggjordes under 
året, endera för driften av Sysavs egna anläggningar eller ge-
nom försäljning. Den producerade värmen säljs till Eon för dist-
ribution i Malmö och Burlöv medan elen säljs på den Nordiska 
elbörsen, Nord Pool.  

Moderbolaget har under året förbränt 232 400 ton avfall. 
Energiproduktionen uppgick till totalt 733 000 MWh. Av den 
producerade energin var 603 000 MWh värme och 130 000 
MWh el. 

Återställning
Vid anläggningarna Måsalycke och Albäck avslutades depone-
ringen 2008. De tekniska avslutningsarbetena för sluttäckning 
har pågått sedan 2009. Kostnaderna för avslutningsarbetena fi-
nansieras genom tidigare avsatta medel. Genomförda avslut-
ningsarbeten och dess påverkan på framtida kostnader har 
minskat behovet av avsättningar med 14,5 mkr. Vid anläggning-
arna bedrivs fortsatt sortering, kompostering och omlastning av 
avfall.

Återbetalning av avfallsskatt
Koncernen har sammantaget under året erhållit en återbetal-
ning av avfallsskatt med 6,2 mkr. Återbetalningen av avfalls-
skatt till moderbolaget uppgår till 31,7 mkr. På balansdagen 
fanns i koncernen cirka 135 000 ton lagrat avfall och slaggrus 
vilket motsvarar en återbetalning av avfallsskatt om cirka 58 
mkr.  

Investeringar 
Bolaget investerar för att även i framtiden kunna behandla och 
omhänderta olika materialslag på ett miljö- och resursriktigt 
sätt. Moderbolagets investeringar uppgick under året till totalt 
64,1 mkr. Bland de slutförda investeringarna skall särskilt näm-
nas direktkondenseringen i avfallskraftvärmeverkets linje 3 
samt ett nytt tak i samma ugn. Utrustning för att upptäcka 
eventuell förekomst av radioaktivt material i avfallet har instal-
lerats vid våganläggningen till Spillepeng. 

I samband med uppdelningen av företagets avfallshante-
ring i moderbolaget Sysav samt i Sysav Industri AB sålde mo-
derbolaget anläggningstillgångar till dotterbolaget. Anlägg-
ningstillgångarna såldes till skattemässigt restvärde, 155,3 mkr. 
Försäljningen gav upphov till en reaförlust i Sysav om 93,6 mkr 
vilket påverkat årets resultat i moderbolaget men inte i 
koncernen.

Internkontroll
Arbetet med internkontroll har huvudsakligen skett inom 
ekonomienhetens områden. Arbetet med att implementera 
insatserna i övriga delar av organisationen planeras. Företaget 
har förstärkt resurserna avseende internkontroll under slutet av 
året genom nyanställning av personal. 
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Ett första steg för att komma dit är att reda ut vad hållbarhet 
egentligen innebär, ett ord med lika många betydelser som 
användare. För Sysav, en samhällsbyggare som långsiktigt 
knyter ihop det kommunala avfallsansvaret över hela södra 
Skåne med ansvaret för miljön vi verkar i och för människorna 
som arbetar i den, är samhällsansvar ett bättre ord. 

Dialog för att hitta riktning
Så frågan är hur Sysav tar sitt samhällsansvar, och vem vet inte 
bättre än Sysavs medarbetare. Citatet till höger är ett svar från 
en medarbetare på frågan om hur Sysav tar samhällsansvar.

En enkät har genomförts bland alla medarbetare på Sysav i 
januari 2013. Dessutom har ett urval av kunder, politiker och 
allmänhet i regionen fått svara på frågor om deras förtroende 
för Sysavs arbete med en hållbar avfallshantering, och vilka 
frågor däri de tycker är viktigast.

Avfallshantering, miljö och en trygg arbetsplats
Sammantaget visar denna genomgång att de områden som 
Sysav främst verkar inom för en hållbar utveckling är:
• Avfallshantering och samhällsplanering - att bygga ut 
avfallshanteringen för ett riktigt omhändertagande enligt 
avfallshierarkin.
• Miljö – att minska utsläppen till luft, vatten och mark, med 
mera. 
• En trygg arbetsplats – att ha friska och säkra medarbetare, där 
alla får plats och behandlas rättvist oavsett bakgrund och 
erfarenheter. 

Resultaten visar att ansvaret för samhället vi verkar i tas på 
allvar. Samtidigt finns det utmaningar. Ett exempel är att det 
fortfarande finns mycket kvar att göra för att optimera 
avfallshanteringen enligt avfallshierarkin i regionen, speciellt 
vad gäller att förhindra att avfallet över huvud taget uppstår.

Varför samhällsansvar?
Finns det en motsättning för Sysav mellan att ta hand om avfall, 
och att göra det på ett ansvarsfullt sätt? Ibland kan man tro att 
hållbart och långsiktigt arbete får göras på bekostnad av den 
affärsmässiga verksamheten, speciellt om de hållbarhetsfrågor 
som drivs ligger långt ifrån kärnverksamheten. Sysavs 
medarbetare menar att företaget ska ta sitt samhällsansvar av 
följande anledningar:

• Att attrahera kunder
• Att förbättra sitt anseende
• Att medarbetare ska trivas i företaget

Det finns alltså ingen motsättning, tvärtom finns massor att 
vinna på att bry sig om sin omgivning!

”Sysav tar hela tiden ett 
samhällsansvar genom att minska 
miljöpåverkan från verksamheten, 
öka miljönyttan och genom att tala 
om för företagskunder och 
allmänhet hur vi kan hjälpas åt för 
bästa resultat i återvinning av 
material och energi.”   

Sysav tar sitt samhällsansvar 

sysav har länge arbetat för att öka de positiva miljöeffekterna, och minska den negativa påverkan på 
miljön som verksamheten innebär, samt att skapa en bra arbetsmiljö för sina medarbetare. nästa år är 
tanken att börja hållbarhetsredovisa, för att på ett tydligare sätt ha en kommunikation med omvärlden 
om hur sysav bedriver sin verksamhet. 

s y s av  ta R  s i t t  s a m h ä l l s a n s va R  |  s y s av  2 0 1 2  |
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Flerårsöversikt 

Koncernen (mkr) 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning 796 815 796 750 784

Resultat efter finansiella poster 57 65 34 27 8

Balansomslutning 1591 1598 1655 1678 1696

Soliditet % 32 29 25 23 22

Avkastning på sysselsatt kapital % 8 9 6 6 7

Avkastning på eget kapital efter skatt % 9 11 6 5 2

Antal årstjänster 285 270 249 252 254

Investeringar 67 58 55 86 111

Moderbolaget (mkr) 2012 2011 2010 2009 2008

Nettoomsättning 410 815 786 746 745

Resultat efter finansiella poster -118 63 35 30 16

Balansomslutning 1437 1 570 1 622 1 642 1 656

Soliditet % 29 27 24 22 20

Avkastning på sysselsatt kapital % -9 9 6 6 8

Avkastning på eget kapital efter skatt % -27 11 7 6 4

Antal årstjänster 178 267 242 244 245

Investeringar 56 55 54 78 87

Nyckeltal Utfall 2012 Krav
Soliditet % (genomsnitt de två senaste tertialen) 29,00 20,00 min

Räntetäckningsgrad 3,01 1,40 min

Skuldtjänstkvot 2,99 1,50 min

Nettoskuldsättningsgrad 0,70 3,50 max

Definitioner: se not 1

Förslag till vinstdisposition

Koncernens fria egna kapital uppgår till 101 543 tkr. Moderbolagets vinstmedel som står till årsstämmans förfogande är följande:

Balanserat resultat 55 297 940,61 kr

Koncernbidrag 106 700 000,00 kr

Årets resultat -106 700 000,00 kr

Summa 55 297 940,61 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: 
Utdelning till ägarna 10 000 000,00 kr

I ny räkning överförs 45 297 940,61 kr

55 297 940,61 kr

Förslag till beslut om vinstutdelning
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 10 000 000 kr, vilket motsvarar 303 kr per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdel-
ning ska ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Yttrande från styrelsen
Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker 
ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
    Yttrandet ska ses mot den bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga 
förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.
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Koncernen Moderbolaget

(tkr) not 2012 2011 2012 2011

Nettoomsättning (2, 3) 796 467 815 162 410 449 815 051

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader (3) -332 585 -343 111 -258 127 -348 838

Övriga externa kostnader (3, 4, 5) -93 686 -114 816 -49 079 -112 343

Personalkostnader (6,7,8) -168 164 -161 447 -108 000 -158 206
Avskrivningar och nedskrivningar  
av materiella och immateriella  
anläggningstillgångar 

(9,14) -123 606 -122 928 -91 248 -122 134

-718 041 -742 302 -506 454 -741 521

Resultatandelar i intresseföretag (10) 2 438 10 415 - -

Rörelseresultat 80 864 83 275 -96 005 73 530

Resultat från finansiella poster

Resultat avyttring andelar i intresseföretag - 8 493 - 15 063

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar  

-308 - -308 -

Ränteintäkter (11) 4 325 3 603 6 128 4 580

Räntekostnader (11) -28 227 -29 935 -27 905 -29 814

-24 210 -17 839 -22 085 -10 171

Resultat efter finansiella poster 56 654 65 436 -118 090 63 359

Bokslutsdispositioner (12) - - 11 390 -63 359

Resultat före skatt 56 654 65 436 -106 700 -

Skatt på årets resultat (13) -12 383 -19 388 - -

Årets resultat 44 271 46 048 -106 700 -

Resultaträkning

R e s U ltat R ä k n i n G  |  s y s av  2 0 1 2  |
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Tillgångar (tkr) Koncernen Moderbolaget

not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar (14)

Byggnader och mark 470 358 487 198 446 526 487 198

Maskiner och andra tekniska anläggningar 601 888 659 606 514 742 659 606

Inventarier, verktyg och installationer 67 842 75 374 58 443 75 311

Pågående nyanläggningar 48 081 24 987 34 617 24 987

1 188 169 1 247 165 1 054 328 1 247 102

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag (15) - - 170 170

Andelar i intresseföretag (16) 57 947 57 156 30 076 30 076

Övriga aktieinnehav - 308 - 308

Fordringar hos koncernföretag - - 44 805 -

Fordringar hos intresseföretag 20 000 20 000 20 000 20 000

Andra långfristiga fordringar - 1 670 - 1 670

77 947 79 134 95 051 52 224

Summa anläggningstillgångar 1 266 116 1 326 299 1 149 379 1 299 326

Omsättningstillgångar

Varulager (17) 6 487 5 269 3 076 5 269

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 138 697 114 014 64 799 114 014

Fordringar koncernföretag - - 117 218 -

Fordringar intresseföretag - 1 822 - 1 822

Skattefordran 6 387 5 922 5 621 5 922

Övriga fordringar 18 163 14 130 4 549 13 883

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (18) 17 978 13 475 8 734 13 408

181 225 149 363 200 921 149 049

Kassa, bank (19) 136 965 117 113 84 103 116 249

Summa omsättningstillgångar 324 677 271 745 288 100 270 567

SUMMA TILLgÅngAR 1 590 793 1 598 044 1 437 479 1 569 893

Balansräkning

|  s y s av  2 0 1 2  |  B a l a n s R ä k n i n G
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Eget kapital och skulder (tkr) Koncernen Moderbolaget

not 2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital (20)

Bundet eget kapital

Aktiekapital (33 000 aktier) 33 000 33 000 33 000 33 000

Bundna reserver/Reservfond 368 480 374 015 5 412 5 412

401 480 407 015 38 412 38 412

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 57 272 5 689 55 298 54 148

Koncernbidrag - - 106 700 -

Fusionsresultat - - - 1 150

Årets vinst  44 271 46 048 -106 700 -

101 543 51 737 55 298 55 298

Summa eget kapital 503 023 458 752 93 710 93 710

Obeskattade reserver (21) - - 447 056 458 446

Avsättningar

Avsättningar för pensioner (22) 87 780 81 746 81 971 77 361

Avsättningar för uppskjuten skatt (23) 132 230 120 571 - -

Avsättningar för lakvatten och upplag (24) 257 566 272 073 257 566 272 073

Summa avsättningar 477 576 474 390 339 537 349 434

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut (25) 440 000 490 000 440 000 490 000

Kortfristiga skulder

Skuld till kreditinstitut (25) 50 000 50 000 50 000 50 000

Leverantörsskulder 51 822 46 083 28 514 45 813

Skulder till koncernföretag - - 2 599 5 177

Skulder till intresseföretag 100 - 100 -

Övriga skulder 19 546 22 331 5 044 22 283

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (26) 48 726 56 488 30 919 55 030

Summa kortfristiga skulder 170 194 174 902 117 176 178 303

SUMMA EgET KAPITAL OCh SKULDER 1 590 793 1 598 044 1 437 479 1 569 893

Ställda säkerheter - - - -

Ansvarsförbindelser (27) 1 500 1 500 1 500 1 500



|  1 8  | 

Kassaf lödesanalys

(tkr) Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

DEn LöPAnDE VERKSAMhETEn

Resultat efter finansiella poster 56 654 65 436 -118 090 63 359

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Avskrivningar 123 606 122 928 91 248 122 134

Vinst avyttring materiella anläggningstillgångar 637 592 91 767 592

Vinst avyttring finansiella anläggningstillgångar 308 -8 493 308 -15 063

Materiella anläggningstillgångar från fusionerat 
dotterbolag  

- - - -34 147

Fusionsresultat - - - 1 150

Avgår resultatandelar i intresseföretag -2 438 -10 415 - -

Betald skatt -2 222 -4 772 301 -4 757

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

176 545 165 276 65 534 133 268

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Förändring av varulager -1 218 851 2 193 851

Förändring av fordringar -31 397 -23 970 -52 173 -25 646

Förändring av kortfristiga skulder -4 708 -212 -61 127 3 590

Kassaflöde från den löpande verksamheten 139 222 141 945 -45 573 112 063

InVESTERIngSVERKSAMhETEn

Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar 4 350 -3 239 -43 135 52 289

Investering i materiella anläggningstillgångar -67 017 -58 309 -55 866 -54 604

Erhållet investeringsbidrag 1 770 - 1 770 -

Försäljning av anläggningstillgångar - 708 63 855 708

Avyttring finansiella anläggningstillgångar - 18 450 - 18 450

Kassaflöde från investeringsverksamheten -60 897 -42 390 -33 376 16 843

FInAnSIERIngSVERKSAMhETEn

Koncernbidrag - - 106 700 -

Förändring avsättningar exkl. skatter -8 473 27 510 -9 897 9 964

Förändring av långfristiga skulder -50 000 -130 000 -50 000 -130 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -58 473 -102 490 46 803 -120 036

Årets kassaflöde 19 852 -2 935 -32 146 8 870

Likvida medel vid årets början 117 113 120 048 116 249 107 379

Likvida medel vid årets slut 136 965 117 113 84 103 116 249
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Noter och kommentarer
Belopp i tusen kronor (tkr) där annat ej anges. Belopp inom parentes anger föregående års värde.

not 1 Redovisningsprinciper

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen samt 
uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. Principerna 
är oförändrade jämfört med föregående år.
 Kassaflödesanalysen har upprättats med vägledning av Redovis
ningsrådets rekommendation RR 7. 
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings
värden om inget annat anges nedan.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, samtliga dotter-
bolag och intresseföretag. Med dotterbolag avses de bolag i vilka 
Sysav äger mer än 50 % av aktiernas röstvärde. Med intresse
företag avses de bolag i vilka Sysav har ett långsiktigt innehav som 
motsvarar minst 20 % och högst 50 % av röstvärdet.
 Koncernredovisningen utarbetas med vägledning av Redovis-
ningsrådets rekommendation RR 1:00. 
 Samtliga förvärv av dotterbolag har redovisats enligt förvärvs
metoden. 
 Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
I koncernens resultaträkning utgörs resultatandelar i intresseföre-
tag av koncernens andel av intresseföretagens redovisade resultat 
före skatt. Koncernens andel av intresseföretagens beräknade 
skattekostnader ingår i koncernens skattekostnad. 

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras 
bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp 
varmed de beräknas inflyta.

Leasing
Leasingavtal redovisas enligt BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal 
redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas anskaffnings-
värden och beräknade livslängder.

Följande avskrivningstider används för planenlig avskrivning.
Byggnader Antal år
   Avfallskraftvärmeverk 25
   Förvaltningsfastighet 50

Markanläggningar
   Markanläggningar 20

Maskiner och andra tekniska anläggningar
   Maskindelar avfallskraftvärmeverk 15
   Transportmedel 7
   Övriga maskiner och andra tekniska anläggningar 10

Inventarier, verktyg och installationer
   Maskininventarier 10
   Övriga inventarier, verktyg och installationer 5
   Datorer 3

Koncernmässigt övervärde på byggnader avskrivs på 10 år.
 Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och skattemässigt 
gjorda avskrivningar redovisas i moderbolaget och i enskilda dotter
bolag som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskat-
tade reserver. Redovisningen av dessa i koncernen beskrivs under 
rubriken bokslutsdispositioner, uppskjuten skatteskuld samt obe-
skattade reserver nedan.
 Planenlig avskrivning proportioneras efter brukandetid under 
anskaffningsåret även tillgångar som skattemässigt behandlas som 
maskiner och inventarier.

Redovisning av derivatinstrument
Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad ränte-
bindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i balansräkningen 
under avtalens löptid. Intäkter och kostnader hänförliga till derivat
instrument nettoredovisas under räntekostnader.

Avkastning på eget kapital efter skatt
Resultatet efter finansiella poster med avdrag för skatt på årets 
resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader di-
viderat med genomsnittlig balansomslutning med avdrag för ge-
nomsnittligt icke räntebärande skulder.

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar och outnyttjad del av krediter i förhållande 
till kortfristiga skulder.

Justerat eget kapital
I moderbolaget definieras justerat eget kapital, som eget kapital 
med tillägg av obeskattade reserver korrigerade för latent skatt.  
I koncernens balansräkning elimineras bolagens obeskattade re-
server varefter en fördelning sker på eget kapital och latent skatt.

nettoskuldsättningsgrad exkl pensionsskuld
Räntebärande främmande kapital minus kassa och finansiella vär-
depapper dividerat med totalt eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med tillägg av räntekostnader di-
viderat med räntekostnader.

Skuldtjänstkvot, planmässig amortering
Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med räntekostnader 
och amortering. Genomsnittet de två senaste tertialen.

Soliditet
Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen. Soliditets-
talet i krav från finansiärer beräknas som genomsnittet de två se-
naste tertialen.
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not 4  övriga externa kostnader

Sysav tecknade under 2005 avtal om leasing avseende inventarier i linje 4 i avfallskraftvärmeverket. Leasingperioden startades när 
 anläggningen togs i bruk den 1 december 2008. Leasingperioden sträcker sig över 15 år. Vid avtalets start hade utrustningen ett 
anskaffnings värde om 800 mkr.
 Övriga leasingkostnader avser ett mindre antal personbilar.

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Leasingavgifter

Inventarier linje 4 50 676 51 774 50 676 51 774

Övriga leasingavgifter 1202 977 821 916

Summa 51 878 52 751 51 497 52 690

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Inom 1 år 50 350 55 217 50 350 55 217

Inom 2 till 5 år 204 887 217 828 204 887 217 828

Senare än 5 år 296 569 359 676 296 569 359 676

Summa 551 806 632 721 551 806 632 721

not 5  Arvode och kostnadsersättning revisorer

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revisionsuppdrag 223 228 172 212

Övriga uppdrag 138 85 125 85

Summa 361 313 297 297

not 6  Medelantalet anställda

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Antal anställda 285 270 178 267

Varav kvinnor 28 % 27 % 32 % 27 % 

Varav män 72 % 73 % 68 % 73 %

not 3  Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av årets inköp avser  34 % (1) inköp från andra koncernföretag.  Av årets försäljning avser 9 % (0) försäljning till andra koncernföretag. 

not 2  nettoomsättningens fördelning

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Avfallshantering, avgifter 386 551 408 523 191 298 408 523

Energileveranser 305 054 303 953 143 919 303 953

Försäljning av material 47 229 52 637 22 319 52 637

Övriga försäljningsintäkter 57 633 50 049 52 913 49 938

Summa 796 467 815 162 410 449 815 051
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not 8  Avtal om avgångsvederlag

För VD i moderbolaget gäller en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD, utöver uppsägningslön för 6 
månader, rätt till avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner. För dotterbolagens VD:ar kan avgångsvederlag , inkl. uppsägningslön, 
motsvara högst 24 månadslöner.

not 9  Planenliga avskrivningar

Koncernen Moderbolaget
Planenliga avskrivningar 2012 2011 2012 2011

Byggnader 13 969 14 306 12 898 14 306

Markanläggningar 10 481 10  481 10 481 10 481

Maskiner och andra tekniska anläggningar 79 790 77 201 53 577 77 201

Inventarier, verktyg och installationer 19 366 20 171 14 292 20 146

Goodwill - 769 - -

Summa 123 606 122 928 91 248 122 134

not 10  Resultatandelar i intresseföretag

Kapital- och 
rösträttsandelar (%)

Resultat efter  
finansiella poster

2012 2011

PULS-Planerad Underhållsservice AB 50 913 2513

PULS-ISAB Relining i Skandinavien AB 25 -2 393 -

ÅGAB Syd AB 40 1 660 185

not 7  Löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt övriga personalrelaterade kostnader

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Löner och ersättningar :

    Till verkställande direktörer och styrelser 2 930 2 549 1 584 1 831

    Till övriga anställda 106 011 98 594 67 885 97 713

    Sociala kostnader 52 069 52 797 33 951 51 264

Summa löner, ersättning och sociala kostnader 161 010 153 940 103 420 150 808

 

Övriga personalrelaterade kostnader 7 971 7 994 5 395 7 885

Personalkostnader 168 981 161 934 108 815 158 693

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 11 344 tkr (15 308) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa avser 1 356 tkr 
(743) bolagets nuvarande VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till 11 872 tkr (11 336). 
 Koncernens pensionskostnader uppgår till 16 400 tkr (16 123) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa avser  
2 524 tkr (1 362) bolagens nuvarande VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till 17 487 tkr (15 536).

not 6 forts.
Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Fördelning mellan kvinnor och män i företagets styrelse

Kvinnor 3 3 3 3

Män 9 9 8 8

Fördelning mellan kvinnor och män i företagsledningen

Kvinnor 2 2 2 2

Män 5 5 5 5
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Räntekostnader

Räntekostnader pensionsskuld 2 008 2 771 1 859 2 656

Övriga räntekostnader 26 219 27 164 26 046 27 158

Summa 28 227 29 935 27 905 29 814

not 12  Bokslutsdispositioner

Koncernen Moderbolaget

2012 2011 2012 2011

Skillnader mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan - - 11 390 -63 359

not 13  Skatt på årets resultat

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt 77 4 - -

Uppskjuten skatt 11 658 16 663 - -

Andel i intresseföretagens skatt 648 2 721 - -

Summa 12 383 19 388 - -

not 14  Materiella anläggningstillgångar

Koncernen Moderbolaget
2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden:

    Vid årets början 422 881 419 013 422 881 419 013

    Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 7 611 5 091 7 611 5 091

    Avyttring och utrangering - -1 223 -82 912 -1 223

430 492 422 881 347 580 422 881

not 10 forts.
Kapital- och 

rösträttsandelar (%)
Resultat efter  

finansiella poster

2012 2011

Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK 25 64 37

KS Recycling AB 50 663 865

Carl F AB 25 1 531 6 197

Kretsloppsparken Kristianstad AB * - - 618

SYSAV:s andel i intresseföretagens resultat 2 438 10 415

* Hela aktieinnehavet såldes den 1 juni 2011.

not 11  Finansiella poster

Koncernen Moderbolaget
2012 2011 2012 2011

Ränteintäkter

Ränteintäkter från dotterbolag - - 1 670 -

Utdelning från intresseföretag - - 1 000 1 000

Övriga ränteintäkter 4 325 3 603 3 458 3 580

Summa 4 325 3 603 6 128 4 580
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Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

    Vid årets början -47 856 -39 864 -47 856 -39 864

    Avyttring och utrangering -1 2 489 6 219 2 489

    Årets avskrivning enligt plan -10 481 -10 481 -10 481 -10 481

-58 338 -47 856 -52 118 -47 856

Redovisat värde vid årets slut 159 860 170 342 159 860 170 342

Mark

Ackumulerade anskaffningsvärden:

    Vid årets början 38 346 38 346 38 346 38 346

    Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar - - - -

    Avyttringar och utrangering - - -10 500 -

Redovisat värde vid årets slut 38 346 38 346 27 846 38 346

Summa byggnader och mark 470 358 487 198 446 526 487 198

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

    Vid årets början 1 342 812 1 309 201 1 342 812 1 309 201

    Fusion med dotterbolag - 35 724 - 35 724

    Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 23 957 28 870 19 388 28 870

    Investeringsbidrag -1 770 - -1 770 -

    Avyttring och utrangering -1 355 -30 983 -329 595 -30 983

1 363 644 1 342 812 1 030 835 1 342 812

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

    Vid årets början -683 206 -634 844 -683 206 -634 844

    Fusion med dotterbolag - -1 721 - -1 721

    Avyttring och utrangering 1 240 30 560 220 690 30 560

    Årets avskrivning enligt plan -79 790 -77 201 -53 577 -77 201

-761 756 -683 206 -516 093 -683 206

Redovisat värde vid årets slut 601 888 659 606 514 742 659 606

not 14 forts.
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

    Vid årets början -144 371 -131 282 -144 371 -131 282

    Avyttring och utrangering - 1 217 68 509 1 217

    Årets avskrivning enligt plan -13 969 -14 306 -12 898 -14 306

-158 340 -144 371 -88 760 -144 371

Redovisat värde vid årets slut 272 152 278 510 258 820 278 510

Markanläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

    Vid årets början 218 198 213 966 218 198 213 966

    Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar - 6 771 - 6 771

    Avyttring och utrangering - -2 539 -6 220 -2 539

218 198 218 198 211 978 218 198
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Pågående nyanläggningar 

Ackumulerade anskaffningsvärden:

    Vid årets början 24 987 38 633 24 987 38 633

    Årets investeringar 36 920 13 035 28 591 13 035

    Avyttring och utrangering - - -8 915 -

    Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer -13 826 -26 681 -10 046 -26 681

Redovisat värde vid årets slut 48 081 24 987 34 617 24 987

not 15  Andelar i koncernföretag

Kapital- och röst-
rättsandelar (%)

Antal 
andelar

Bokf.värde
2012-12-31

SYSAV Industri AB 100 1000 120

SYSAV Utveckling AB 100 1000 50

Utgående balans 170

2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 170 220

Fusion med dotterbolag 0 -50

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170

 Dotterbolaget SYSAV Biotec AB, organisationsnummer 556198 - 5986 har per 30 september 2011 fusionerats med Sysav.

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Säte

SYSAV Industri AB 556474-8803 Malmö

SYSAV Utveckling AB 556289-5978 Malmö

not 14  forts.
Koncernen Moderbolaget

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden:

    Vid årets början 355 304 351 569 355 157 351 422

    Fusion med dotterbolag - 307 - 307

    Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 12 355 27 517 10 321 27 517

    Avyttring och utrangering - -24 089 -52 396 -24 089

367 659 355 304 313 082 355 157

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

    Vid årets början -279 930 -282 864 -279 846 -282 806

    Fusion med dotterbolag - -163 - -163

    Avyttring och utrangering -521 23 268 39 499 23 268

    Årets avskrivning enligt plan -19 366 -20 171 -14 292 -20 145

-299 817 -279 930 -254 639 -279 846

Redovisat värde vid årets slut 67 842 75 374 58 443 75 311
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not 16  Andelar i intresseföretag

Kapital- och röst-
rättsandelar (%)

Antal  
andelar

Bokf. värde i 
moderbolag 
2012-12-31

Bokf.värde
i koncernen
2012-12-31

PULS-Planerad Underhållsservice AB 50 15 000 1 500 23 034

PLUS-ISAB Relining i Skandinavien AB 25 - - -2 393

ÅGAB Syd AB 40 2 000 48 7 012

KS Recycling AB 50 3 500 8 503 5 568

Carl F AB 25 2 500 20 000 24 649

Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK 25 500 25 77

Utgående balans 30 076 57 947

Aktierna har i moderbolaget värderats till anskaffningsvärden. Innehavet i PULS skrevs ned i 1992 års bokslut och av nedskrivningen kvar-
står 1,8 mkr. I koncernen sker värdering av intresseföretags aktier enligt redovisningsprinciper angivna i not 1.

2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 30 076 33 463

Avyttrat - -3 387

Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 30 076 30 076

Under 2011 har hela aktieinnehavet i Kretsloppsparken Kristianstad AB samt 20 procent av innehavet i ÅGAB Syd AB sålts.

Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte: Organisationsnummer Säte

PULS-Planerad Underhållsservice AB 556379-1259 Staffanstorp

PLUS-ISAB Relining i Skandinavien AB 556813-5890 Staffanstorp

ÅGAB Syd AB 556616-6848 Malmö

KS Recycling AB 556353-4741 Malmö

Carl F AB 556039-0402 Malmö

Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK 556158-4425 Malmö

not 17  Varulager

Varulagret består av återvinningsmaterial, reservdelar samt produktemballage vid bolagens anläggningar. Värdering har gjorts till det läg-
sta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

not 18  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda kostnader 3 115 3 875 2 406 3 808

Upplupna intäkter 14 863 9 600 6 328 9 600

Summa 17 978 13 475 8 734 13 408

not 19  Kassa, bank, checkräkningskredit

Moderbolagets beviljade checkräkningskredit uppgår till135 Mkr (135). Utnyttjad checkkredit per 20121231 uppgick till 0 mkr (0) i 
moderbolaget.  
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not 20  Eget kapital

Aktie-
kapital

Bundna 
reserver

Fritt eget 
kapital

Koncernen

Ingående balans 2012-01-01 33 000 374 015 51 737

Förskjutning mellan fria och bundna reserver - -8 055 8 055

Förändring av kapitalandelsfond - 2 520 -2 520

Årets resultat - - 44 271

Utgående balans 2012-12-31 33 000 368 480 101 543

Moderbolag

Ingående balans 2012-01-01 33 000 5 412 55 298

Koncernbidrag - - 106 700

Årets resultat - - -106 700

Utgående balans 2012-12-31 33 000 5 412 55 298

Enligt beslut av 2012 års ordinarie årsstämma har av moderbolagets vinstmedel 55 297 940,61 kr överförts i ny räkning.

not 21  Obeskattade reserver

 Koncernen Moderbolaget
2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan

    maskiner och inventarier - - 446 762 458 152

    markanläggningar - - 294 294

Utgående balans - - 447 056 458 446

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital. Se vidare not 1. I moderbolaget uppgår 
uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver till 117 576 tkr (120 571).

not 22  Avsättningar för pensioner

Koncernen Moderbolaget
2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Ingående balans 81 746 73 729 77 361 70 227

Ökning av skulden, ränta 2 008 2 771 1 859 2 656

Ökning av skulden, personalkostnad 4 026 5 246 2 751 4 478

Utgående balans 87 780 81 746 81 971 77 361

not 23  Avsättningar för uppskjuten skatt

Koncernens uppskjutna skatteskuld avser koncernbolagens obeskattade reserver, eliminering av koncernmässig reaförlust och koncern-
mässig avskrivning på anläggningstillgångar.  

not 24  Avsättningar för lakvatten och upplag

Koncernen Moderbolaget
2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade 
deponier

254 396 268 812 254 396 268 812

Avsättning för återställning av upplag 3 170 3 261 3 170 3 261

Utgående balans 257 566 272 073 257 566 272 073
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Not 24: Avsättning har gjorts för att täcka framtida kostnader för hantering av lakvatten och topptäckning av avslutade deponier och för 
återställning av avfallsupplag vid avslutad deponering. Avsättningarna är anpassade till och beräknade utifrån det nya EGdirektivet 1999/31 
om ”Deponering av avfall”. Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på en 30årig tidshorisont efter avslutad deponering.

not 25  Långfristiga skulder

2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Förfallotidpunkt:

Inom ett år från balansdagen 50 000 50 000 50 000 50 000

Mellan ett till fem år från balansdagen 100 000 90 000 100 000 90 000

Senare än fem år från balansdagen 340 000 400 000 340 000 400 000

Skulder till kreditinstitut 490 000 540 000 490 000 540 000

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 4,35 år (4,79) och den genomsnittliga effektiva räntan 
uppgår till 2,70 % (3,10).
 Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgick till 11,43 år (11,93).
 För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar.  
Vid årsskiftet bestod instrumenten av sex avtal om sammanlagt 820 mkr.

not 26  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2012-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2011-12-31

Semesterlöneskuld 7 876 7 185 4 862 7 039

Sociala kostnader 7 344 7 040 4 794 6 778

Upplupen ränta 10 765 10 844 10 765 10 844

Förutbetalda intäkter 1 545 12 852 1 517 12 529

Övriga poster 21 196 18 567 8 981 17 840

Utgående balans 48 726 56 488 30 919 55 030

not 27  Ansvarsförbindelser

Avser borgensåtagande för Malmö Jaktskyttecenter Spillepeng ideell förening. 

Malmö den 15 mars 2013

Göran Holm Bo Carlqvist Bror Ahlin Anders Berngarn Johanna Ersborg
Ordförande Vice ordförande

Mätta Ivarsson Anders Johnsson Katja Larsson Christer Wallin Anders Ydstedt

Olle Zinn Henrik Stridh Ibi Toth Håkan Rylander
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 15 mars 2013

Bengt Fromell
Aukt revisor
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Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV

Org.nr. 556187-0410

Rapport om årsredovisningen och koncernredovis-
ningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören be-
dömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och 
koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktighe-
ter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revi-
sionen enligt International Standards on Auditing och god revi-
sionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkese-
tiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rim-
lig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning-
en och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för vä-
sentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredo-
visningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamåls-
enliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig-
heten i de redovisningsprinciper som har använts och av rim-
ligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergri-
pande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbo-
lagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 
2012 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig 

med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författ-
ningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har jag även utfört en revison av förslaget till dispositio-
ner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Sydskånes avfallsaktie-
bolag, Sysav för år 2012.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen en-
ligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revi-
sionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om styrelseledamoten eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även gran-
skat om styrelseledamoten eller verkställande direktören på an-
nat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 15 mars 2013

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Revisionsberättelse
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Granskningsrappor t

Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV 

Vi har granskat Sydskånes avfallsaktiebolag Sysav  
(org.nr 556187-0410) och koncernens verksamhet under år 2012. 
 Granskningen har avsett verksamhetens innehållsmässiga 
inriktning, omfattning samt den interna kontrollens kvalitet. Vi 
har tagit del av bolagets och koncernens ekonomiska rapportering. 
Granskningen har baserats på de beslut fullmäktige och bolags-
stämman fattat och har utförts enligt bestämmelserna i aktie 

bolagslagen, kommunallagen och god sed.
Bolagets system för intern kontroll har varit föremål för särskild 
granskning. 
 Vi bedömer att verksamheten skötts på ett ändamålsenligt 
och ekonomiskt tillfredsställande sätt och att den interna 
 kontrollen varit tillräcklig.
 Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande 
direktörens förvaltning föreligger därmed inte.

s y s av  2 0 1 1  |  B o l a G s s t y R n i n G  |

Malmö den 15 mars 2013

 Sten Dahlvid Bertil Göransson
 Lekmannarevisor Lekmannarevisor

G R a n s k n i n G s R a p p o Rt  |  s y s av  2 0 1 2  |
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Fördelning av aktiekapital inom  
Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav

   Aktiekapital Antal 
Kommun Andel %  kronor aktier

Burlöv 3,50 1 154 000 1 154
Kävlinge 3,85 1 270 000 1 270
Lomma 3,50 1 154 000 1 154
Lund 15,38 5 076 000 5 076
Malmö 45,98 15 174 000 15 174
Staffanstorp 3,32 1 094 000 1 094
Svedala 3,85 1 270 000 1 270
Trelleborg 7,52 2 482 000 2 482
Vellinge 4,02 1 326 000 1 326
Ystad 2,84 936 000 936
Skurup 1,42 468 000 468
Sjöbo 1,42 468 000 468
Simrishamn 1,95 643 000 643
Tomelilla 1,47 485 000 485

Summa 100,00 33 000 000 33 000

33 000 aktier à 1 000 kr

Bolagsstyrning

Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortialavtal, bolags-
ordning, ägardirektiv, gällande lagar, förordningar och direktiv 
samt bolagets vision, övergripande mål, kärnvärden och 
verksamhetspolicy. 

Bolagets uppdrag
Sysav ska vara det ledande återvinnings- och avfallsföretaget   
i Sydsverige och medverka i utvecklingen mot en långsiktigt 
hållbar tillväxt genom att erbjuda kommuner, företag och andra 
verksamheter i regionen miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster 
och produkter inom avfalls- och återvinningsområdet. Målet ska 
vara att maximera återvinningen av material och energi samt 
minimera deponeringen. 

Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer inom 
ramen för de regelverk som styr bolagets verksamhet. Sysav ska 
värna om kunderna och erbjuda tjänster och produkter med låga 
priser, god service och leveranssäkerhet samt bistå dem med 
kompetensutveckling inom verksamhetsområdet. 

Årsstämman
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, som utgörs av 
representanter för ägarna. Årsstämman utser bolagets styrelse, 
som ansvarar för organisation och förvaltning av bolagets ange-
lägenheter. Årsstämman hålls årligen i april månad.

Bolaget och dess säte
Bolaget har sitt säte i Malmö kommun.

Styrelse
Bolagets styrelse består av lägst nio och högst elva ledamöter 
samt lägst nio och högst tolv suppleanter. Styrelsen väljs på 
 ordinarie årsstämma för tiden fram till nästa ordinarie 
årsstämma. 

Sysavs kretsloppsplan
Sysavs kretsloppsplan anger inriktningen för avfallshanteringen 
för både Sysav och ägarkommunerna under en femårsperiod 
och ligger till grund för planeringen av verksamheten.

sysav är ett aktiebolag bildat i syfte att fullgöra ägarkommunernas skyldigheter (återvinning, 
avfallsbehandling och deponering) enligt ett gemensamt samarbetsavtal mellan ägarna. sysav 
ägs av Burlöv, kävlinge, lomma, lund, malmö, simrishamn, sjöbo, skurup, staffanstorp, svedala, 
tomelilla, trelleborg, vellinge och ystad. 

VD och ledningsgrupp
Sysavs VD verkställer de beslut som årsstämma och styrelse 
 fattar. VD fattar beslut om investeringar, personal, organisationens 
uppbyggnad, budget och annat som är av principiell art för 
Sysav enligt VD-uppdraget från styrelsen. Ledningsgruppen är 
ett organ för information, planering och strategiska överväganden 
inom Sysav, med VD som ordförande. 

Verksamhetssystem
Sysav har sedan hösten 2009 ett lättillgängligt integrerat verksam-
hetsledningssystem och är sedan 2001 miljöcertifierat  enligt ISO 
14001, sedan 2008 kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och sedan 
2009 arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001. Sysav innehar 
därmed ett trippelcertifikat.

|  s y s av  2 0 1 2  |  B o l a G s s t y R n i n G
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Flerårsöversik t koncernen

(tkr om inte annat anges) 2012 2011 2010 2009 2008

Ur resultaträkningen

Nettoomsättning 796 467 815 162 795 715 749 944 783 729

Resultat efter finansiella poster 56 654 65 436 33 892 26 868 7 919

Skatt på årets resultat -12 383 -19 388 -11 416 -8 781 -1 046

Årets resultat 44 271 46 048 22 476 18 087 6 873

Ur balansräkningen

Anläggningstillgångar 1 266 116 1 326 299 1 407 909 1 469 089 1 482 950

Omsättningstillgångar 324 677 271 745 246 804 208 967 213 418

Summa tillgångar 1 590 793 1 598 044 1 654 713 1 678 056 1 696 368

Bundet eget kapital 401 480 407 015 361 545 342 497 322 468

Fritt eget kapital 101 543 51 737 51 159 47 731 49 673

Långfristiga skulder och avsättningar 917 576 964 390 1 066 880 1 114 762 1 117 562

Kortfristiga skulder 170 194 174 902 175 129 173 066 206 665

Summa eget kapital och skulder 1 590 793 1 598 044 1 654 713 1 678 056 1 696 368

Balanslikviditet 2,7 2,3 2,2 2,0 1,7

Soliditet, % 32% 29% 25% 23% 22%

Ur kassaflödesanalysen

Kassaflöde från den löpande verksamheten 139 222 141 945 162 379 169 340 90 416

Kassaflöde från investeringsverksamheten -60 897 -42 390 -60 542 -108 181 -110 896

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -58 473 -102 490 -57 003 -2 800 -56 799

Årets kassaflöde 19 852 -2 935 44 834 58 359 -77 279

personal

Löner och ersättningar 108 941 101 143 99 763 92 876 93 433

Sociala kostnader 52 069 52 797 38 913 59 167 56 675

Antal årstjänster 285 270 249 252 254

taxa

Hushållsavfall, kr/ton 680 680 665 665 665

Industriavfall, kr/ton 0-2 000 0-2 000 0-1 800 0-1 800 0-1 800

s y s av  2 0 1 2  |  F l e R å R s ö v e R s i k t  ko n c e R n e n  |   
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Resultat och balansräkning Sysav Industri AB
RESULTATRÄKnIng I SAMMAnDRAg (tkr) 2012 2011

Nettoomsättning 427 249 -

Rörelsens kostnader -318 948 -4

Rörelseresultat 108 301 -4

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 788 -

Räntekostnader -1 842 -

Resultat efter finansiella poster 107 247 -4

Bokslutsdispositioner -460 -

Resultat före skatt 106 787 -4

Skatt på årets resultat -78 -

Årets resultat 106 709 -4

BALAnSRÄKnIng I SAMMAnDRAg (tkr) 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 67 742 -

Finansiella anläggningstillgångar - 158

Summa anläggningstillgångar 67 742 158

Omsättningstillgångar

Varulager 3 411 -

Kortfristiga fordringar 96 796 -

Kassa, bank 48 521 -

Summa omsättningstillgångar 148 728 -

SUMMA TILLgÅngAR 216 470 158

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 120 120

Fritt eget kapital 46 37

Summa eget kapital 166 157

Obeskattade reserver 460 -

Långfristiga skulder till koncernföretag 44 805 -

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 22 915 -

Skulder till koncernföretag 117 218 -

Övriga kortfristiga skulder 30 906 1

Summa kortfristiga skulder 171 039 1

SUMMA  EgET KAPITAL OCh SKULDER 216 470 158
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Resultat och balansräkning Sysav Utveckling AB
RESULTATRÄKnIng I SAMMAnDRAg (tkr) 2012 2011

Nettoomsättning 6 915 5 986

Rörelsens kostnader -6 845 -5 884

Rörelseresultat 70 102

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter 79 23

Räntekostnader -150 -121

-71 -98

Resultat efter finansiella poster -1 4

Bokslutsdispositioner - -

Resultat före skatt -1 4

Skatt på årets resultat 1 -4

Årets resultat - -

BALAnSRÄKnIng I SAMMAnDRAg (tkr) 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Inventarier 39 63

Summa anläggningstillgångar 39 63

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 3 330 5 333

Kassa, bank 4 341 864

Summa omsättningstillgångar 7 671 6 197

SUMMA TILLgÅngAR 7 710 6 260

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 100 100

Fritt eget kapital - -

Summa eget kapital 100 100

Avsättningar för pensioner 5 809 4 385

Summa avsättningar och långfristiga skulder 5 809 4 385

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 393 270

Övriga kortfristiga skulder 1 408 1 505

Summa kortfristiga skulder 1 801 1 775

SUMMA  EgET KAPITAL OCh SKULDER 7 710 6 260
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Magnus Björkman (M),  
Tomelilla.

Håkan Björkenklev (S),  
Malmö.

Lena Hamilton (M),  
Malmö.

Alf Hansson (S),  
Trelleborg.

Bertil Borgström (M),  
Ystad.

personalrepresentanter

Göran Holm (M),  
Vellinge.

Bo Carlqvist (S),  
Malmö.

Anders Johnsson (M),  
Simrishamn.

Anders Berngarn (M),  
Lomma.

Anders Ydstedt (M),  
Malmö.

Katja Larsson (S),  
Burlöv.

Johanna Ersborg (MP), 
Malmö.

Bror Ahlin (M),  
Sjöbo.

Christer Wallin (M),  
Lund.

Ibi Toth Henrik Stridh

ordförande

Olle Zinn (M),  
Trelleborg.

vice ordförande ledamöter

Mätta Ivarsson (MP),  
Lund.

suppleanter

Linda Allansson (M),  
Svedala.

Pia Almström (M),  
Kävlinge.

Styrelse
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Michael Sandin (M),  
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Niklas Sjöberg (M),  
Skurup.

Mats Svanberg (M),  
Malmö.

Christina Thörnberg

Karin Linderos
Personalchef

Bengt-Åke Persson

Stig Edner
VD Sysav Utveckling

Sara Lundgren (S),  
Malmö.

Carin Larsson (S),  
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Bertil Göransson,  
lekmannarevisor

Gunilla Carlsson
Kommunikationschef

Frank Holmström 
Administrativ chef

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor

Anders Persson
Ordförande operativ 
samordning

Personalrepresentanter – suppleanter Revisorer

Sten Dahlvid,  
lekmannarevisor

Tommy Nyström
Försäljningschef

Ledningsgrupp

Håkan Rylander
VD

ledningsgruppen
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Besökare vid återvinningscentral
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Antalet årstjänster under räkenskapsåret 
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SYSAV
Sysav– Sydskånes avfallsaktiebolag

Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 MALMÖ
Telefon 040-635 18 00
Telefax 040-635 18 10
www.sysav.se

VD och koncernchef: Håkan Rylander

DOTTERBOLAg
Sysav Utveckling AB

Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 MALMÖ
Telefon 040-635 18 00
Telefax 040-635 18 10 
www.sysav.se/sysavutveckling

VD: Stig Edner

Sysav Industri AB

Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 MALMÖ
Telefon 040-635 18 00
Telefax 040-635 18 10 
www.sysav.se

VD: Håkan Rylander

Adresser

InTRESSEFöRETAg
PULS – Planerad Underhållsservice AB (50 %)

Verkstadsvägen 2
245 34 STAFFANSTORP
Telefon 046-25 78 50
Telefax 046-25 38 90
www.pulsab.se

VD: Jonas Eek

ÅGAB Syd AB (40 %)

Besöksadress: Skabersjövägen, Skabersjö
Faktureringsadress: Stenyxegatan 7
213 76 MALMÖ 
Telefon 040-18 75 10
Telefax 040-18 15 87
www.agabsyd.se

VD: Tommy Nyström

Carl F AB (25 %) 

Agneslundsvägen 16 
212 15 Malmö 
Telefon 040-18 03 00 
Telefax 040-18 03 10 
www.carlf.se

VD: Curt F Jönsson

 

 

 

 

 

 

 

 

KS Recycling AB (50 %)

Bjurögatan 43
211 24 Malmö
Telefon 040-680 66 40
Fax 040-93 77 22
www.ksrecycling.se

VD: Lena Nilsson

SYSEK, Sydskånes Energikonsult (25 %)

Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
www.sysek.se

VD: Jonas Eek

SAMARBETE MED MALMö 
SERVICEFöRVALTnIng*
Malmö Återbyggdepå

Spikgatan 3
211 24 Malmö
Telefon 040-93 29 46
Telefax 040-29 45 23
www.malmoabd.se

Sysav
sydskånes avfallsaktiebolag
orgnr: 556187-0410

ÅRSSTÄMMA
ordinarie årsstämma 26 april 2013 på orkanen, malmö högskola.

*Genom ett samarbete mellan Sysav och Malmö serviceförvaltning erbjuds företag och privatpersoner möjlighet att lämna in begagnat bygg och rivningsmaterial till försäljning på Malmö Återbyggdepå. 
Insamling av bygg och rivningsmaterial sker även på Sysavs återvinningscentraler för försäljning på Återbyggdepån.




