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Vision
Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara  
region, för denna och kommande generationer.

Kärnvärden
Kvalitet, trygghet och service.

Kretsloppsmål
(ur Sysavs kretsloppsplan 2011–2015)

• Verka för avfallsminimering

• Verka för miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall

• Öka återanvändningen av varor och produkter

• Maximera återvinning av material och energi

• Verka för effektiva och klimatvänliga transporter

INNEHÅLL ÅRET SOM GÅTT

3 700 Sorteringsguiden finns på 
www.sysav.se, en för företag 

och en för privatpersoner.  Ett 
enkelt verktyg som under- 

lättar avfallssorteringen för  
Sysavs kunder.

55 ton 
hårdplast från återvinnings- 

centralerna har blivit innerkrukor  
till blommor.

Under året placerades 46 Samlare ut  
i olika butiker och köpcentrum.

En ny anläggning för  
biologisk rening av lakvatten 
invigdes. Ett stort bidrag till  

en långsiktig och hållbar 
avfallshantering.

Antal besök på återvinnings- 
centralerna var 2 023 700. 

ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN

817 770 tkr
RESULTAT EFTER F INANSIELLA POSTER

28 339 tkr
Under året  

behandlades 
36 000 ton matavfall 
som sedan blev till  

biogas och biogödsel.

Med gemensamma krafter tillsammans  
med andra aktörer ger vi gamla möbler  

nytt liv. En ny second hand-butik i centrala 
Lund har etablerats och förtjänsten går  

till välgörande ändamål.

Textilier är en stor miljöbov. 
Sysav arbetar för att utveckla 
bra lösningar till materialåter-
vinning. Arbete med att få 
folk att reflektera över sin 
textilkonsumtion har också 
startats.
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Sysav tar emot studiebesök  
från hela världen. 2014 besökte  

3 700 personer våra anläggningar. 
Det är en ökning med 23 %.
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Sysav vill bidra till att skapa världens mest hållbara 
region, för denna och kommande generationer.

Vi är beredda att ta vårt ansvar och bidra till 
att vår region blir en föregångare som visar vägen 
in i framtidens hållbara samhälle utan avfall. Ett 
samhälle där alla resurser tas till vara. Självfallet 
är detta ingen resa som Sysav gör på egen hand. 
Ska vi lyckas i vår strävan krävs det att vi utveck-
lar bra och långsiktiga samarbeten och relationer 
med kunder och samarbetspartner som delar vår 
ambition, såväl kommuner och kommunala bolag 
som privat näringsliv och industri. 

Under sommaren kom EU:s förslag till nya, 
ambitiösa mål för en kretsloppsekonomi, inklu-
sive förslag till förändringar i avfallsdirektiv med 
mera, som ska stärka Europas konkurrenskraft 
och minska miljöbelastningen. Förslaget innehöll 
bland annat skärpta mål för att uppnå en ökad 
återanvändning och materialåtervinning samt en 
långsiktig begränsning av andelen energiåtervin-
ning ur avfall. Strax innan jul meddelade EU-
kommissionen att man ville ersätta dem med nya 
och ”mer ambitiösa” förslag i slutet av 2015. En 
tydlig indikation på färdriktningen framåt – en 
resa full av utmaningar som vi endast kan klara 
via långsiktiga, förtroendefulla samarbeten. 

Att klättra uppåt i avfallshierarkin och att 
hänga med i den snabba utvecklingen i avfalls-
branschen kräver också ständig utveckling av vår 
verksamhet och våra resurser. Det är lätt att tala 
vackert om hållbar miljö men utan ett stort förtro-
ende från samhälle, kunder och samarbetspartner, 
bra och säkra behandlingsmetoder och anlägg-
ningar, rätt kompetens och en stabil ekonomi som 

bas för en fortsatt utveckling hamnar vi lätt i  
bakvattnet. Utmaningen är att få alla delar att 
samspela. 

Att bidra till en hållbar värld handlar också 
om att förmedla kunskap till samhället om att  
allt spelar roll och att även de val jag själv gör 
påverkar helheten positivt. För egen del är jag 
stamkund på återvinningscentralen, kör biogasbil 
och handlar ekologiskt när jag kan – några exempel 
på medvetna val för att även i mitt privatliv bidra 
till ett hållbart samhälle. Här har Sysav en viktig 
roll att fylla genom att konkret visa vad var och 
en – såväl privatpersoner som olika verksamheter, 
stora som små – faktiskt kan göra för skillnad.

Mitt drömscenario är att Sysav ska ses som ett 
företag som på allvar medverkar till den hållbara 
utvecklingen i regionen. Jag ser verkligen fram 
emot att bidra till att Sysavs resa i denna utveckling 
blir framgångsrik, för våra ägare, för våra kunder 
och samarbetspartner och inte minst för vårt sam-
hälle och vår miljö.

Välkommen med på färden!

Peter Engström
VD och koncernchef, Sysav

FRAMÅT I UTVECKLINGEN – 
UPPÅT I AVFALLSHIERARKIN

Vi lever i en tid av ökade insikter som i sin tur ökar kraven på utveckling och förändring.  
Även vårt år inom Sysav har präglats av nya och förändrade tankesätt ur flera perspektiv.  
Hållbarhetsbegreppet har fått en framskjutande plats vid strategimöten, utveckling av  
verksamheten med fokus på såväl samhälls- som affärsnytta är viktigare än någonsin,  
införandet av nytt koncerngemensamt affärssystem med nya effektivare arbetssätt står i  
fokus och ett VD-skifte har skett med nya perspektiv som följd. Nya perspektiv som för  
Sysavs del förhoppningsvis kan utmynna i nya och djupare samarbeten på vår resa framåt  
i utvecklingen och uppåt i avfallshierarkin.
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Verksamheten
Sysav ägs av 14 sydskånska kommuner: Burlöv, 
Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, 
Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, 
Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysav har två hel-
ägda dotterbolag, Sysav Utveckling AB och Sysav 
Industri AB. I Sysavkoncernen ingår även de sex 
intressebolagen ÅGAB Syd AB (40 %), PULS  
Planerad Underhållsservice AB (50 %), Puls-ISAB 
Relining i Skandinavien AB (25 %), KS Recycling 
AB (50 %), Sysek AB (25 %) samt Carl F AB 
(25 %).

Den 1 oktober tillträdde Peter Engström som 
ny VD för Sysav, då tidigare VD Håkan Rylander 
gick i pension efter 18 år på tjänsten.

Moderbolaget Sysav
Moderbolagets verksamhet rör hantering och 
behandling av hushållsavfall från Sysavs 14 ägar-

kommuner. De av Sysav mottagna mängderna 
avfall uppgår för 2014 till 401 500 ton, vilket är 
16 200 ton mer än föregående år. 

På återvinningscentralerna lämnades 
168 600 ton avfall, vilket är 13 000 ton mer än 
2013. Antalet besök på återvinningscentralerna 
var 2 023 700, en ökning med 168 300 besök  
dvs 9 procent.

Mängden matavfall från hushållen ökade  
med 20 procent, till 27 421 ton.

Farligt avfall från hushållen uppgick till 
1 318 ton varav 16 ton samlades in via Farligt 
Avfall-bilen och 22 ton via insamlingsskåpet  
Samlaren. Det ger ett genomsnitt av 1,9 kg  
farligt avfall per person. 

Sysav Industri AB
Sysav Industri AB hanterar brännbart hushållsav-
fall från kommuner och områden utanför Sysav-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag (556187-0410), 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31.

Invigning av lakvatten- 
reningsanläggning
I början av juni invigdes den 
nya anläggningen för biologisk 
rening av lakvatten. Anlägg-
ningen som ligger på Spille-
peng i Malmö ingår som en 
del av företagets strävan att 
leda utvecklingen mot en 
långsiktig och hållbar avfalls-
hantering.

regionen, samt verksamhetsavfall. Totalt tog bolaget 
emot 531 400 ton under 2014, varav 138 100 ton 
avfall togs emot från Norge och Storbritannien för 
energiutvinning. Att ta emot avfall för energiut-
vinning som annars deponerats i ursprungslandet 
innebär ett påtagligt positivt klimatavtryck.

Sysav Utveckling AB
Sysav Utveckling är Sysavkoncernens utvecklings- 
bolag. Bolaget finansierar och driver projekt både 
på egen hand och i samverkan med andra aktörer 
för att hitta nya samt för att förbättra befintliga 
metoder och tekniker, allt i syfte att utveckla 
avfallshanteringen. 

Styrelsen
Under 2014 har Sysavs styrelse sammanträtt sju 
gånger. Bland annat har följande beslutsärenden 
behandlats: 

• Sysavs internkontroll avseende de ekonomiska 
processerna 

• Resepolicy
• Försäljning av fastigheten Dalby Västermark
• Intervjuer och beslut om ny VD för Sysav
• Budget 2015
• Trafiksäkerhetspolicy

Sysavs årsstämma hölls den 9 maj 2014 i Malmö.

Lagar och förordningar
Avfallsskatten för avfall som deponeras är oför-
ändrad sedan 2006 och uppgick under året till 
435 kronor per ton. I slutet av året beslutade 
regeringen att från och med den 1 januari 2015 
öka denna skatt till 500 kronor per ton. Detta för 
att ytterligare öka motivationen till att minska 
deponering.

Tillstånd
Sysav har för 2013–2014 fått tillfälligt tillstånd att 
öka den årliga förbrända mängden avfall med 
30 000 ton till 580 000 ton. 

Den 26 mars 2014 erhöll Sysav ett nytt tillstånd 
från Mark- och miljödomstolen för verksamheten 
vid Sjölunda Energi, som omfattar Sysavs avfalls-
kraftvärmeverk samt den planerade biogasan-
läggningen. Tillståndet innebär att Sysav årligen 
får använda 630 000 ton avfall till energiutvinning, 
varav 50 000 ton farligt avfall. Sysav får också ta 
emot 100 000 ton matavfall för behandling i för- 
behandlingsanläggningen samt uppföra och driva 
en biogasanläggning. 

Domen har överklagats av motparter till Sysav 
i fråga om enskilda villkorsformuleringar rörande 
lukt, buller och transporter. Överklagandena be- 
viljades prövningstillstånd hos Mark- och miljö- 
överdomstolen den 25 juni 2014 och handläggning 
pågår fortfarande.
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Avfallsmängder
Under 2014 tog Sysavkoncernen totalt emot 
1 078 600 ton avfall. Av allt avfall som togs emot 
deponerades endast 1,8 procent medan resten 
återvanns som material och energi. I avfallskraft-
värmeverket användes 553 500 ton för energiut-
vinning under 2014. 

I förbehandlingsanläggningen för matavfall 
behandlades 36 000 ton. Det nationella målet för 
insamling av matavfall är 50 procent. Fyra av 
Sysavs ägarkommuner, Lomma, Simrishamn, 
Lund och Sjöbo klarade 50 procentsmålet under 
2014 och fler kommuner närmar sig.  

68 procent av de insamlade mängderna farligt 
avfall på kemiavdelningen behandlades i Sysavs 
egna anläggningar. 2014 behandlades cirka 
22 000 ton förorenade massor.

Fjärrvärme och el  

Total energiproduktion
1 689 GWh

Producerad fjärrvärme/levererad fjärrvärme*
1 434 GWh/1 394 GWh

Producerad el/levererad el*
255 GWh/158 GWh

*Resterande del av värme och el är egen intern förbrukning. 

All producerad energi har nyttiggjorts under året, 
endera genom försäljning eller för drift av Sysavs 
anläggningar. Den värme som producerats leve-
reras till E.ON för vidare distribution i Malmö 
och Burlöv medan elen säljs på Nord Pool, den 
nordiska elbörsen. Det brännbara avfallet kom-
mer både från hushållen och från industrin.

Moderbolaget har under året producerat 
555 GWh värme och 134 GWh el som ett resultat 
av de 211 800 ton avfall från Sysavs ägarkommu-
ner som återvunnits som energi.

Marknad och kunder
Årets kundundersökning visade ett genomsnittligt 
betyg på 4,5 av 5 för Sysav Industri AB:s erbju-
dande. Det långsiktiga arbetet med att erbjuda 
kunderna bäst service och anpassade tjänster 
fortsätter framgångsrikt. Vad gäller allmänhetens 
syn uppger 75 procent att Sysav ses som ett miljö-
företag och hela 92 procent är nöjda eller mycket 
nöjda med servicen på återvinningscentralerna.

Sysav har den erfarenhet och de processer som 
krävs för att framgångsrikt leda ett långsiktigt 
arbete tillsammans med kunderna. Kunden kan 
fullt ut fokusera på sin kärnaffär, och låta Sysav 
ta hand om avfallet. Sysav Industri AB har olika 
produkter på marknaden för att möta kundernas 
behov. Under året lanserades en ny produkt ”Miljö- 
station Mini”, som är en flexibel lösning för farligt 
avfall. 

Lots ® Miljösystem är fortfarande en väl fung-
erande tjänst för säker hantering av farligt avfall 
som många industrikunder i Sysavregionen 
använder sig av. Fokus är på att i samarbete med 
kunden optimera avfallsflödet, materialåtervinna, 
förbygga avfall och skapa mervärde.  

Sysav är en naturlig partner som kan leverera 
helhetslösningar för att hantera kundernas 
avfallsströmmar. 

Sysav har utvecklat verksamheten för avfalls-
kontroller för att öka kvaliteten på det inkommande 
avfallet vilket möjliggör en än mer hållbar behand- 
ling och även minskar risken för driftsstopp i den 
egna verksamheten. 

Byggnationer och investeringar

Nytt affärssystem
Implementeringen av Sysavs nya affärssystem 
pågår. De koncerngemensamma finansiella 
modulerna var först ut och driftsattes 2014-03-01. 
Projektet omfattar även ett nytt koncerngemen-
samt vägningssystem. Den fortsatta driftsätt-
ningen kommer att ske stegvis under 2015. 

Invigning av lakvattenreningsanläggning
I början av juni invigdes den nya anläggningen 
för biologisk rening av lakvatten. Anläggningen 
som ligger på Spillepeng i Malmö ingår som en 
del av företagets strävan att leda utvecklingen 
mot en långsiktig och hållbar avfallshantering.

Investeringar i avfallskraftvärmeverket
Genom att bättre utnyttja avfallskraftvärme- 
ver kets tekniska kapacitet och genom att in- 
kom mande avfall numera är bättre sorterat ger 
det ett högre energiinnehåll. Mer energi kan där-
med levereras ut till fjärrvärme- och elnäten.  
I samband med utbyte av vissa anläggningsdelar 
gjordes även extra investeringar i bättre material- 
kvalitet som kan öka livslängden på aktuell del 
med cirka 15 år.

Utökad behandlingskapacitet av matavfall
Under 2014 har förbehandlingsanläggningen  
för matavfall utökats med ytterligare en behand-
lingslinje som kommer att tas i provdrift under 
2015. I den nya förbehandlingslinjen kommer 
matavfallet att processas i två steg vilket inne- 
bär att ännu mer matavfall kan utvinnas för  
produktion av biogas och biogödsel. Genom  
att två av tippfickorna i tipphallen byggts om för 
mottagning av matavfall kommer en stor del av 
omlastningen av matavfall på Spillepeng att 
kunna undvikas.

Utredningar och utvecklingsprojekt

Slaggen/metall
Under året har en väl fungerande omvärlds- 
bevakning lett till att flera tekniker har kunnat 
hämtas hem och användas ute i driften. Försök 
visar att det finns en god potential att kunna för-
bättra utsorteringen av metaller. Det har gjorts  
en uppföljning av de platser där rester från för-
bränningen, så kallat slaggrus, har använts som 
konstruktionsmaterial i marker sedan 2000. Upp-
följningen bekräftar att slaggrusets miljöpåverkan 
är mycket begränsad och att skyddsvärt grund-
vatten och växtlighet inte har påverkats.

Köp inte skräp!
I slutet av 2014 lanserades en 
fortsättning på kampanjen 
Köp inte skräp, ett samarbete 
mellan Sysav och delägarkom-
munerna. Denna gång låg 
fokus på textil och dess 
påverkan på miljö och klimat. 
På sidan www.kopinteskrap.
se kan besökaren uppleva 
scrolläventyret Historien om 
dina kläder, ta del av smarta 
tips och genom små filmer 
lära sig hur man fixar vanliga 
fel på kläder.  Sysav deltog 
även på innovationsmässan 
InnoCarnivals utställning i 
Malmö och pratade där med 
barn och ungdomar om texti-
lens miljöpåverkan.

Textil är på tapeten
Det pratas allt mer om åter-
vinning och återanvändning av 
textil. Tillverkning och kon-
sumtion av textilier påverkar 
avfallsmängder och miljö på 
ett negativt sätt. Sysav under-
söker hur olika lösningar och 
samarbeten skulle kunna se ut 
så att även de trasiga textili-
erna som idag kasseras kan 
komma till nytta genom mate-
rialåtervinning.
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Behandling av aska
För den flygaska som uppstår när avfallet energi-
utnyttjas har flera nya tekniker för omhänder- 
tagande och metallutvinning studerats och utretts 
om de passar Sysav. Inledande arbete indikerar 
att Sysav skulle kunna använda sig av en teknik 
från Schweiz för att utvinna metall och på egen 
hand omhänderta askresten på Spillepeng.

Textil
En fraktion som hamnar allt mer i fokus för åter-
vinning och återanvändning är textil. Redan idag 
samlar ideella aktörer in textil i form av kläder 
och hushållstextilier på Sysavs återvinningscen-
traler, men än så länge går mycket av det som 
inte är helt och rent till energiåtervinning. Detta 
är något Sysav Utveckling AB vill ändra på och 
nya lösningar och aktörer undersöks därför så att 
även de trasiga textilierna som idag kasseras kan 
komma till nytta genom materialåtervinning.

Plast
Plast är för det mesta tillverkat av olja och 
används överallt runt om i samhället. Under  
2014 har Sysav Utveckling AB bedrivit försök  
för att öka materialåtervinningen av plast på 
Bunkeflo återvinningscentral. Detta har resulterat 
i att drygt 55 ton hårdplast samlats in, varav 
större delen återvunnits i form av innerkrukor  
till blommor. Vidare försök kommer bedrivas 
under 2015 för att så småningom kunna expan-
dera insamlingen av plast till fler av Sysavs  
återvinningscentraler.

Gips
Sysav har under året gjort lyckade försök med 
egen behandling av gips. Gips förbehandlas 
genom att krossas och siktas på Måsalycke 
avfallsanläggning. Efter siktning erhålls två  
fraktioner; en ren gipsfraktion som går till  
extern mottagare som tillverkar nya gipsplattor 
och en pappersfraktion som används internt  
till bränsleberedning.

Certifierad verksamhet
Sysav och Sysav Industri AB är fortsatt miljö-, 
kvalitets- och arbetsmiljöcertifierade. Det innebär 
att bolagens arbetssätt är strukturerade och syste-
matiska inom dessa tre områden, och klarar de 
krav som internationella standarder ställer inom 
miljö (ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) och arbets-
miljö (OHSAS 18001). 

Utveckling miljö

Kretsloppsplan
Under 2014 har arbetet med Sysavs kretslopps-
plan för Sysavregionen för 2016–2020 påbörjats. 
Arbetet kommer att leda till nya avfallsplaner  
och avfallsföreskrifter för ägarkommunerna och 
en gemensam kretsloppsplan. Dessa kommer 
sammantaget att visa inriktningen för avfalls- 
hanteringen i regionen.

Hållbarhetsredovisning 
En hållbarhetsredovisning ska omfatta de områden 
och indikatorer som speglar organisationens  
viktigaste ekonomiska, miljömässiga och sociala 
påverkan, men också områden och indikatorer 
som i väsentlig grad påverkar intressenterna.  
Läs mer om Sysavs arbete för att begränsa 
utsläpp till luft, öka resursutnyttjandet från avfall 
och att öka återbruk och minska avfallsmängder 
på www.sysav.se. 

Samlaren
Samlaren är ett specialkonstruerat insamlings-
skåp, för glödlampor, batterier och småelektronik.  
Nu finns det 46 Samlare utplacerade i butiker  
och köpcentrum runt om i våra ägarkommuner 
och fler kommer att sättas ut då det visat sig vara 
ett framgångsrikt sätt att samla in dessa fraktio-
ner på.

Samarbeten

Studentmöbler
Under året etablerades en ny second hand-butik  
i centrala Lund som syftar till att låta möbler få 
en chans att leva hela sin livslängd. Inkomsterna 
från försäljningen går till välgörande ändamål. 
Projektet är ett samarbete mellan Akademiska 
Hus som står för lokalen, Sysav som ställer upp 
insamlingscontainers vid Gastelyckans återvin-
ningscentral och Erikshjälpen Second Hand och 
Pingstkyrkan i Lund som sköter försäljningen.  

Skolsamarabeten
Sysav är representerat, tillsammans med flera av 
regionens större företag, i LTHs näringslivsråd. 
Här sker ömsesidigt utbyte kring satsningar och 
forskning. Det är fortsatt ett gott samarbete med 
SLU i Alnarp. Många studenter gör sitt examens-
arbete om exempelvis matavfall i skolor och lak-
vattenhantering. Den nyetablerade second hand-
butiken är ett exempel på hur examensarbeten tas 
till vara och realiseras.

Sysav har för andra året i rad tagit emot två 
praktikanter från Tekniksprånget, som är en 
nationell satsning med stöd från regeringen, för 
att stimulera utbildning av fler ingenjörer genom 
praktikjobb. Detta är ett viktigt engagemang för 
Sysav som ger mervärde för både Sysav och 
praktikanter. 

Medarbetare
2014 har varit ett intensivt utbildningsår för  
Sysavs medarbetare och utbildningarna har 
berört många viktiga områden som miljö,  
arbetsmiljö, kommunikation och värdegrund.

”Sysav – en inkluderande arbetsplats” är ett 
utvecklingsprojekt som skett i dialogform i min-
dre grupper på Sysavs arbetsplatser. Det är vik-
tigt för Sysav att ha en arbetsmiljö som utmärks 
av öppenhet och förtroende. Medarbetare med 
olika bakgrunder och erfarenheter bidrar i större 
utsträckning till förnyelse och utveckling än om 
alla har samma förutsättningar. Under året har 

mer än hälften av Sysavs medarbetare deltagit  
i dessa dialogmöten.

Utbildning
Under året har bland annat följande aktiviteter 
genomförts:
• Projektledarutbildning – Sysavs projektmodell
• Intervjuteknik för dem som deltar i rekryte-

ringar
• Föreläsning om hälsa, kost och livsstil med 

stöd av Avonova
• Utbildning/träning för centrala krisgruppen
• Hantering av hot- och våldsituationer för med-

arbetare på återvinningscentralerna
• Internutbildning i arbetsmiljö för skydds-

ombud
• Projektet ”Sysav – en inkluderande arbets-

plats” för alla medarbetare
• Alla Sysavs medarbetare ska vart tredje år 

genomgå utbildning inom områdena miljö- 
och arbetsmiljö och under året har tio utbild-
ningstillfällen genomförts under en heldag. 
Innehållet detta år har varit att se Sysavs verk-
samhet ur ett historiskt, nutids -och framtids-
perspektiv. Halva dagen har haft inriktning på 
den psykosociala arbetsmiljön.

Sjukfrånvaro
Sysavs sjukfrånvaro är jämförelsevis låg och var 
för Sysav 4,07 procent, för Sysav Industri AB 
2,40 procent och för hela Sysavkoncernen totalt 
3,45 procent.

Kommunikation

Köp inte skräp!
Under 2014 startade del två i kampanjen Köp Inte 
Skräp som syftar till att få folk att reflektera över 
sin konsumtion och hur den påverkar avfalls-
mängder och miljö. Kampanjen är ett samarbete 
mellan Sysav och delägarkommunerna samt 
ingår i EU-projektet Europa Minskar Avfallet.  
Årets kampanj handlade om textiliers påverkan 
på miljön och i samband med det upprättades ett 

nytt innehåll under kopinteskrap.se och Sysav 
deltog på InnoCarnivals utställning på Malmö-
mässan.

Besöksverksamhet
Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 
Besökarna är allt från elever och studenter till 
kunder och branschkollegor. Under 2014 tog 
Sysav emot 3 700 besök.

Lärarmaterial
Ny handledning till lärare har tagits fram för att 
underlätta undervisning i ämnet avfall och miljö. 
Allt material finns tillgängligt på sysav.se.

40-årsjubileum 
I samband med att Sysav fyllde 40 år togs en film 
och en tidsskrift fram som uppmärksammar Sysavs 
historia och nutid. Olika kundevents har också 
genomförts.

Framtidsfrågor
Bland annat följande saker är planerade att 
genomföras under 2015: 
• En ny slaggsorteringsanläggning ska byggas 

för att kunna sortera ut mer metaller. 
• Uppförandet av en biogasanläggning är  

i planeringsfasen.
• Ett omfattande ledarutvecklingsprogram  

för Sysavs ledare kommer att genomföras. 
• Nya skyltar och fallskydd ska sättas upp på 

samtliga återvinningscentraler.
• Ny återvinningscentral på Bjurögatan byggs 

under 2015. Den kommer att heta Norra  
hamnens återvinningscentral och ersätter  
Sjölunda återvinningscentral. På den nya åter-
vinningscentralen kommer även textilier att 
tas om hand.

• Ansökan om nya miljötillstånd för Spillepengs 
avfallsanläggning och Anläggningen för farligt 
avfall.

• Framtagning av kretsloppsplan 2016–2020 i 
samverkan med ägarkommunerna.
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Enkelt att sortera rätt
På www.sysav.se finns två 
sorteringsguider för att 
underlätta för både privat- 
personer och företag att  
sortera rätt. Meningen är att 
förenkla för kunder så mycket 
som möjligt och ge instruktio-
ner om hur avfallet bör hante-
ras och vad som kan vara  
viktigt att tänka på. Där finns 
även information om vad som 
händer med avfallet när det 
har kastats. 

Nästan 50 procent av  
alla besök på sysav.se görs  
via mobil eller surfplatta. 
Under 2014 fick  sysav.se  
950  000 besök, vilket är en 
ökning på  55 procent under 
den responsiva sajtens första 
år jämfört med året innan.  

Flest besöker sysav.se 
under april månad när det är 
febril aktivitet på återvinnings- 
centralerna och de avfall som 
fått flest sökningar i sorterings- 
guiden är presentpapper och 
eternit. 

Sysav och det helägda dotterbolaget Sysav Industri 
AB bedriver sedan 2012 den avfallsbehandling 
som tidigare utfördes av Sysav. Moderbolaget 
Sysav bedriver verksamhet tillsammans med 
eller för ägarkommunerna inom de områden av 
avfallshanteringen som kommunerna har det lag-
stadgade ansvaret för. Avfallshantering i form av 
behandling och sortering av avfall från andra än 
ägarkommunerna bedrivs huvudsakligen i det 
helägda dotterbolaget Sysav Industri AB men 
även i intressebolagen. Denna uppdelning av 
verksamheterna mellan bolagen medför att 
omsättningen i Sysav är betydligt lägre än före år 
2012. En annan effekt av att verksamheten delas 
mellan huvudsakligen Sysav och Sysav Industri 
AB är att resultatet efter de finansiella posterna  
är negativt, –72,3 Mkr. Efter bokslutsdispositioner 
uppgår resultatet till 113,7 Mkr. För att få en his-
torisk jämförbarhet med Sysavs utveckling före 
2012 är det viktigt att se till koncernens utveckling 
och resultat och inte endast till moderbolagets.  

Ekonomiskt utfall 
Koncernens rörelseresultat uppgår till 56,2 Mkr, 
medan resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgår till 28,3 Mkr.

Moderbolagets omsättning uppgick för året till 
396,0 Mkr och resultatet före bokslutsdispositioner 
och skatt till –72,3 Mkr. 

Bolagets balansomslutning uppgick till 
1 513,8 Mkr. Balansräkningen omfattar inte den 
leasade tillgången i linje 4 i avfallskraftvärme- 
verket. Kostnaderna för leasingen redovisas 
under företagets övriga externa kostnader. 

Kreditsituation
Moderbolagets skulder uppgick på balansdagen 
sammantaget till 1 016 Mkr och fördelar sig med 
576 Mkr som ett leasingåtagande avseende linje 
fyra i avfallskraftvärmeverket samt 440 Mkr som 
banklån. Bolaget har under året minskat leasing- 
åtagandet med 33,8 Mkr. 

Återställning
Vid Sysavs deponier i Trelleborg och Måsalycke 
avslutades deponeringen 2008. Avslutningsar- 
betena genom bland annat sluttäckningsarbeten 
har pågått sedan 2009.

Arbetet med avslutning av deponierna finan-
sieras genom tidigare gjorda ekonomiska avsätt-
ningar. Under året har kostnaderna för avslut-
ningsarbetena uppgått till 2,8 Mkr, därutöver har 
ytterligare 17,6 Mkr avsatts för att möta framtida 
kostnader för avslutning och omhändertagande 
av nedlagda deponier. 

Kostnader för avfallsskatt
Bolagets kostnader för avfallskatten uppgick 
under året till 4,0 Mkr. 

Investeringar 
Investeringsvolymen uppgick under året till 
89 Mkr. Investeringarna genomförs för att fortsatt 
följa den tekniska utvecklingen och för en fortsatt 
hög tillgänglighet och effektivitet i företagets 
behandlingsanläggningar. Bland de genomförda 
investeringarna kan en ny överhettare i avfalls- 
kraft värmeverkets linje 3 nämnas, liksom nya 
frekvensomriktare till rökgasfläktarna. Vidare 
kan nämnas anläggning av vassbäddar för 
omhändertagande av lakvatten vid Hedeskogas 
avfallsanläggning samt investering i hjullastare. 

Avskrivningar gällande inventarier och 
byggnad i avfallskraftvärmeverket 
För avfallskraftvärmeverket på fastigheten Sjö-
lunda 7 gjordes vid uppförandet en teknisk för-
delning av total kostnad om 876 Mkr på de olika 
tillgångsslagen byggnad, byggnadsinventarier 
och markanläggning. Skatteverket har tillämpat 
en annan fördelningsgrund. De olika fördelnings-
grunderna har först under 2012 och 2013 medfört 
en situation, där Skatteverkets uppfattning har 
lett till en högre skattekostnad om ca 16,7 Mkr. 
Skatteverkets beslut kommer att överklagas 
under 2015.

Finansiell riskhantering

Ränterisk
Företagets krediter löper med rörlig ränta. Av de 
totala krediterna skyddas 700 Mkr med räntederi-
vat i form av ränteswapar med förfall under peri-
oden 2016–2021. På balansdagen uppgick den 
genomsnittliga räntan för bolaget till 2,08 % och 
den genomsnittliga räntebindningen till 3,38 år. 
Bolagets kredithantering regleras av den finansie-
ringspolicy som är beslutad av styrelsen. Finan-
sieringspolicyn kännetecknas av långsiktighet 
och lågt risktagande.

Kreditrisk
Bolagets kunder utgörs huvudsakligen av avfalls-
lämnare, transportörer samt material- eller ener-
giköpare. Kreditförlusterna varierar över åren 
men har historiskt sett varit låga i förhållande till 
total omsättning.

Likviditetsrisk
Bolaget fakturerar månadsvis och har det största 
intäktsflödet under tertial ett och tre. Företaget 
har en checkkredit om 135 Mkr som endast nytt-
jats i mycket begränsad omfattning.

Internkontroll
Bolaget arbetar fortsatt med internkontroll. Vid 
ekonomienheten genomförs de mest riktade insat-
serna men arbetet sker även vid bolagets övriga 
avdelningar. Internkontrollarbetet avseende de 
övriga avdelningarna sker huvudsakligen med 
stöd av bolagets verksamhetssystem.  

EKONOMI
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FlerÅrSöVerSiKt       
      
Koncernen (mkr)  2014 2013 2012 2011 2010
Nettoomsättning  817 820 796 815 796
Resultat efter finansiella poster  28 46 57 65 34
Balansomslutning  2 203 2 217 1 591 1 598 1 655
Soliditet %  25 24 32 29 25
Avkastning på sysselsatt kapital %  4 6 8 9 6
Avkastning på eget kapital efter skatt %  4 11 9 11 6
Antal årstjänster  283 283 285 270 249
Investeringar  89 185 67 58 55
    
Moderbolaget (mkr)  2014 2013 2012 2011 2010 

Nettoomsättning  395 407 410 815 786
Resultat efter finansiella poster  –72 –83 –118 63 35
Balansomslutning  1 514 1 454 1 437 1 570 1 622
Soliditet %  34 32 29 27 24
Avkastning på sysselsatt kapital %  –5 –6 –9 9 6
Avkastning på eget kapital efter skatt %  –6 –20 –27 11 7
Antal årstjänster  180 175 178 267 242
Investeringar  72 77 56 55 54
      
Nyckeltal   Utfall 2014  Krav
Soliditet % (genomsnitt de två senaste tertialen)   22%  20 % min
Räntetäckningsgrad   1,96  1,50 min
Skuldtjänstkvot   1,95  1,50 min
Nettoskuldsättningsgrad   1,63  2,50 max

Definitioner: se not 1      
      
Förslag till vinstdisposition      
Koncernens fria egna kapital uppgår till 117 029 tkr. Moderbolagets vinstmedel som står till årsstämmans förfogande är 
följande:      
      
Balanserat resultat 70 458 759,21 kr
Årets resultat 89 251 711,01  kr

Summa 159 710 470,22 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
I ny räkning överförs 159 710 470,22 kr 

 159 710 470,22 kr

RESULTATRÄKNING

(tKr) KonCernen MoDerbolAget     
     
   not  2014 2013 2014 2013
     
Nettoomsättning   (2,3)  816 586  820 298  394 842  406 914 
Övriga intäkter   1 184 922 1 136  815

  817 770 821 220 395 978  407 729
     
Rörelsens kostnader      
Produktionskostnader   (3)  –332 684 –326 688  –191 885 –209 270
Övriga externa kostnader   (3, 4, 5)  –76 814 –76 814   –54 818 –56 170  
Personalkostnader   (6, 7, 8)  –180  537  –176 292 –108 613 –109 184 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar   (9, 14)  –165 946 –162 995  –90 271 –92 341 

  – 755 981 –742 789  –445 587  –466 965 
     
Resultatandelar i intresseföretag   (10)  –5 616 1 712   -  -

Rörelseresultat   56 173  80 143  –49 609  –59 236 
     
Resultat från finansiella poster  (11)    
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar   -  -  500  1 030
Ränteintäkter    1 593 3 429  2 370 3 792
Räntekostnader    –29 427  –36 735  –25 547  –28 683 

  –27 834   –33 306  –22 677 –23 861

Resultat efter finansiella poster   28 339 46 837 –72 286 –83 097 
     
Bokslutsdispositioner   (12)  -  -  185 970 –17 230 

Resultat före skatt   28 339 46 837  113 684 –100 327 
     
Skatt på årets resultat   (13)  –7 063  9 425 –24 432  - 

Årets resultat   21 276  56 262  89 252  –100 327 
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BALANSRÄKNING

tillgÅngAr (tKr)  KonCernen MoDerbolAget     
     
   not  2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31
     
Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar   (14)     
Balanserade utgifter för dataprogram   26 798  8 019 26 798  8 019

  26 798 8 019 26 798  8 019
     
Materiella anläggningstillgångar   (14)     
Byggnader och mark   509 750   533 757 405 364  426 118
Maskiner och andra tekniska anläggningar   1 086 338  1 151 199 477 300 482 777  
Inventarier, verktyg och installationer   82 320 73 791  63 806  58 861
Pågående nyanläggningar   109 040  81 305 98 619  73 674

  1 787 448   1 840 052 1 045 089  1 041 430 
     
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag   (15)  -  -  170  170 
Andelar i intresseföretag   (16)  52 512  58 628 30 076  30 076 
Fordringar hos koncernföretag   -  -  34 654 39 811 
Fordringar hos intresseföretag   20 000  20 000  20 000  20 000 

  72 512 78 628 84 900  90 057  
 
Summa anläggningstillgångar   1 886 758  1 926 699  1 156 787  1 139 506
     
Omsättningstillgångar      
Varulager   (17)  6 890  5 532  5 025 3 915  
   
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   147 118  117 509 59 660  58 539
Fordringar koncernföretag   -  -  251 051  202 561
Fordringar intresseföretag   3 517  282  -  115 
Skattefordran   - 5 621  -  5 621
Övriga fordringar   6 312  13 908  802  1 997
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   (18)  41 054 18 961 7 150 8 435 

  198 001 156 281  318 663 277 268  
     
Kassa, bank  (19)  111 092 128 545  33 282  35 960
     
Summa omsättningstillgångar   315 983  290 358 356 970  317 143
     

SUMMA  TILLGÅNGAR   2 202 741  2 217 057  1 513 757  1 456 649 
     

eget KAPitAl oCh SKulDer (tKr)  KonCernen MoDerbolAget     
     
   not  2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31
     
Eget kapital   (20)     
Aktiekapital (33 000 aktier)  33 000 33 000
Annat eget kapital  500 071 453 809
Årets resultat  21 276 56 262

Summa eget kapital  554 347 543 071

Bundet eget kapital      
Aktiekapital (33 000 aktier)       33 000  33 000 
Bundna reserver/Reservfond       5 412  5 412 

      38 412  38 412  
     
Fritt eget kapital      
Annat eget kapital     70 459  180 786 
Årets resultat     89 252  –100 327 

     159 711  80 459 
     
Summa eget kapital     198 123 118 871 
     
Obeskattade reserver   (21)     411 316 464 287
     
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner   (22)  93 030  93 484   86 488  86 644 
Avsättningar för skatt   (23)  108 447 126 278  -  -
Övriga avsättningar  (24)  290 555 272 911  290 555 272 911 

Summa avsättningar   492 032  492 673  377 043 359 555
     
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut   (25)  936 101 975 539  400 000  400 000 

Summa långfristiga skulder   936 101 975 539 400 000  400 000 
     
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut   (25)  79 439  73 827  40 000  40 000 
Leverantörsskulder   48 333 51 481 29 111 30 798 
Skulder till koncernföretag   -  -  2 533 2 821 
Skulder till intresseföretag   450  -  450 - 
Skatteskulder  24 754 - 22 938 -
Övriga skulder   15 190 16 839   4 791 5 435 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   (26)  52 095 63 627   27 452 34 882 

Summa kortfristiga skulder   220 261 205 774 127 275 113 936 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   2 202 741 2 217 057  1 513 757  1 456 649 

Ställda säkerheter (27) 560 000 560 000 - -
Ansvarsförbindelser  (28)  133 493 133 493  133 493  133 493 

BALANSRÄKNING
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KASSAFLÖDESANALYS

(tKr)  KonCernen MoDerbolAget     
     
    2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31
DEN LÖPANDE  VERKSAMHETEN     
    
Resultat efter finansiella poster  28 339 46 837  –72 286  –83 097

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     
Avskrivningar och avsättningar 183 136  193 500  107 757  112 359 
Resultat avyttring materiella anläggningstillgångar  1 224  –922 –1 204  –815
Avgår: resultatandelar i intresseföretag  5 616  –1 712 -  - 
Betald skatt  –140  –3 575 –1 494  - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  218 175 234 128 32 773  28 447
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Förändring av varulager  –1 358  955 –1 110 –839 
Förändring av fordringar  –41 721  24 945  –41 395 –76 347
Förändring av kortfristiga skulder  –15 878 11 753  –9 598 6 760 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  159 218  271 781 –19 330  –41 979
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
    
Investering i materiella anläggningstillgångar  –115 762 –175 028  –93 862 –77 073 
Investering i immateriella anläggningstillgångar  –18 779  –8 019 –18 779  –8 019
Utdelning från intresseföretag 500 1 030 - -
Återbetalning i lån -  - 5 157  4 994
Försäljning av anläggningstillgångar  1 196  1 072  1 136  934

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –132 845  –180 945  –106 348 –79 164

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
    
Koncernbidrag -  -  133 000  133 000
Utdelning –10 000  –10 000  –10 000  –10 000  
Förändring av finansiella skulder –33 826  –89 256 -  –50 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –43 826  –99 256  123 000 73 000 
    
Årets kassaflöde –17 453  –8 420 –2 678  –48 143 
Likvida medel från årets början 128 545  136 965  35 960 84 103 
Likvida medel vid årets slut 111 092 128 545   33 282  35 960

NOTER OCH KOMMENTARER
Belopp i tusen kronor (tkr) där annat ej anges. Belopp inom parentes anger föregående års värde.

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänt
Från och med 2014 tillämpar koncernen och moderbolaget 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättande av sina finansiella 
rapporter. Jämförelseåret har omräknats och effekterna 
på resultaträkning och balansräkning framgår av not 29.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och de 
dotterföretag i vilka moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 % av rösterna eller på annat sätt har 
ett medbestämmandeinflytande. Koncernredovisningen 
är upprättad enligt förvärvsmetoden vilket innebär att 
eget kapital som fanns i dotterföretagen vid förvärvstid-
punkten elimineras i sin helhet. I koncernens eget kapital 
ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget 
kapital som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom 
koncernen elimineras i sin helhet.

Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas 
upp i eget kapital och uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten 
skatt hänförliga till årets bokslutsdispositioner ingår i 
årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovi-
sats som avsättning medan resterande del tillförts kon-
cernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade 
reserver har beräknats till 22 %.

Intresseföretag
Intresseföretag är de företag där koncernen har ett be- 
tydande men inte bestämmandeinflytande, vilket i regel 
gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20% och 
50 % av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas 
enligt kapitalandelsmetoden och värderas inledningsvis 
till anskaffningsvärde. Koncernens redovisade värde på 
innehav i intresseföretag inkluderar goodwill som identi-
fieras vid förvärvet, netto efter avskrivningar och eventu-
ella nedskrivningar. Koncernens andel av resultat som 
uppkommit i intresseföretaget efter förvärvet redovisas i 
resultaträkningen. Ackumulerade förändringar efter för-
värvet redovisas i koncernen som ändring av innehavets 
redovisade värde.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta 
metoden varvid justering skett för transaktioner som inte 
medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassifi-
ceras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kort-
fristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett 
känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för 
värdefluktuation.

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

Intäktsredovisning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som er- 
hållits 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.

Egenutvecklade immateriella  
anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen 
som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier 
är uppfyllda:
• det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa 

tillgången
• avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda  

tillgången
• det är troligt att tillgången kommer att generera  

intäkter eller leda till kostnadsbesparingar
• utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell 
tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som krävs 
för att tillgången ska kunna användas på det sätt som 
företagsledningen avsett. 

Materiella och immateriella  
anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redo-
visade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga 
avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas 
nyttjandeperiod.

Följande avskrivningstider används  
för planenlig avskrivning: Antal år

Balanserade utvecklingsutgifter  10

Byggnader
Avfallskraftvärmeverk 20–100
Förvaltningsfastighet 20–100

Markanläggningar
Markanläggningar 20
Markinventarier 20–100

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 skrivs av på 10 år.
Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och 

skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i moder- 
bolaget och i enskilda dotterbolag som ackumulerade 
överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Avfallshantering, avgifter 399 439 379 110  195 545 197 329

Energileveranser 310 265 324 898 128 653 141 019

Försäljning av material 56 797 48 840 20 522 16 860

Övriga försäljningsintäkter 50 085 67 450 50 122 51 706

Summa 816 586 820 298 394 842 406 914

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Av årets inköp avser  8 % (8) inköp från andra koncernföretag.  Av årets försäljning avser 5 % (5) försäljning till andra 
koncernföretag.      

Not 4 Leasingkostnader       

Operationell leasing inkl hyra för lokal

Koncernen Moderbolaget

Leasingavgifter 2014 2013 2014 2013

Inventarier linje 4 - - 37 584 45 866 

Övriga leasingavgifter 1 321 1 170 964 779 

Summa 1 321 1 170 38 548 46 645 

Återstående leasingavgifter förfaller till betalning:

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Inom 1 år 1 321 1 170 45 661 45 958

Inom 2 till 5 år 2 642 2 340 178 362 217 052

Senare än 5 år - - 179 925 255 633

Summa 3 963 3 510 403 948 518 643

Not 5 Arvode och kostnadsersättning revisorer 

Koncernen Moderbolaget

Mazars SET Revisionsbyrå AB 2014 2013 2014 2013

Revisionsuppdrag 349 324 275 233 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 5 5 - 5

Skatterådgivning 30 30 122 30 

Övriga uppdrag 150 150 34 95

Summa 534 509 431 363

Leasing      
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller 
operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de 
ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med 
leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasing-
tagaren. I annat fall är det fråga om operationell leasing. 
Leasingavgiften för operationella leasingavtal fördelas  
linjärt över leasingperioden. För finansiella leasingavtal 
redovisas den leasade tillgången initialt i balansräkningen 
med en motsvarande skuld för framtida leasingavgifter. 
Tillgången skrivs av på samma sätt som för motsvarande 
tillgångar som ägs av bolaget. Betalda leasingavgifter 
redovisas som amortering och räntebetalning.

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

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, 
förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i 
eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning 
av den skattesats som har beslutats eller aviserats per 
balansdagen vilken för närvarande är 22%.

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden 
om framtiden. Dessa uppskattningar kommer inte alltid 
att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar 
och antaganden som kan komma att 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 efterbehandlings-
kostnader för samtliga tre deponier.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en 
tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Över- 
stiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs 
tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras 
som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskat-
tade framtida betalningar som tillgången genererar. Ned-
skrivningar redovisas över resultaträkningen.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen 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.

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Kortfristiga fordringar och skulder i utländsk valuta har 
upptagits till balansdagens kurs.

Ersättning till anställda – pensioner
Koncernens pensionsplaner för ersättning efter avslutad 
anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmåns-

bestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar 
företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. 
När avgiften är betalad har företaget inga ytterligare för-
pliktelser. Avgiften redovisas som kostnad i takt med att 
pensionen tjänas in. I förmånsbestämda planer beräknas 
skulden och avgiften med hänsyn till bland annat be- 
dömda framtida löneökningar och inflation.  
Auktuariella vinster och förluster redovisas i resultat- 
räkningen när de uppkommer.

Redovisning av derivatinstrument
Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå önskad 
räntebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte i 
balansräkningen under avtalens löptid. Intäkter och kost-
nader hänförliga till derivatinstrument nettoredovisas 
under räntekostnader. Koncernen tillämpar anskaffnings-
värdemetoden vid redovisning av finansiella instrument.

Avfallsskatt
Principen för redovisning av avfallsskatt har ändrats  
så att sannolika uttag från deponierna, vilka genererar 
återbetalning av avfallsskatt, tillgångsförs som kort- 
fristig fordran.

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital efter skatt
Resultat 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 räntekost-
nader dividerat med genomsnittlig balansomslutning 
med avdrag för genomsnittligt 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 uppskjuten skatt. I koncernens balansräkning elimine-
ras bolagens obeskattade reserver varefter en fördelning 
sker på eget kapital och uppskjuten skatt.

Nettoskuldsättningsgrad exkl. pensionsskuld
Räntebärande främmande kapital minus kassa och  
finansiella värdepapper dividerat med totalt eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med tillägg för ränte- 
kostnader dividerat med räntekostnader.

Skuldtjänstkvot, planmässig amortering
Rörelseresultat före avskrivningar dividerat med ränte-
kostnader och amortering. Genomsnitt för de två 
senaste tertialen.

Soliditet
Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen. 
Soliditetstalet i krav från finansiärer beräknas som 
genomsnittet de två senaste tertialen.
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Not 6 Medelantalet anställda 

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Antal anställda 283 283 180 175

Varav kvinnor 27 % 30 % 33 % 34 %

Varav män 73 % 70 % 67 % 66 %

Könsfördelning:

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse:

Kvinnor 3 4 3 4

Män 9 9 9 9

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen:

Kvinnor 2 2 2 2
Män 4 4 4 4

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

Koncernen Moderbolaget

Löner och ersättningar: 2014 2013 2014 2013

Till verkställande direktörer och styrelser 3 050 2 887 1 604 1 359 

Till övriga anställda 120  219 110 467 73 043 67 283 

Sociala kostnader 48 300 56 398 28 409 36 570

Summa löner, ersättning och sociala kostnader 171 569 169 752 103 056 105 212

Övriga personalrelaterade kostnader 9 541 7 164 6 129 4 595

Summa 181 110 176 916 109 185 109 807

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 4 750 tkr (11 783) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa 
avser 398 tkr (652) bolagets nuvarande VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD uppgår till 
12 249 tkr (12 809). Ny VD tillträdde 2014-08-18.

Koncernens pensionskostnader uppgår till 9 009 tkr (16 412) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa avser 
398 tkr (998) bolagens VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till tidigare VD och dotterbolags VD uppgår 
till 18 612 tkr (19 462).

Not 8 Avtal om avgångsvederlag  

För VD i moderbolaget gäller en uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida har VD, utöver upp-
sägningslön 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 av: 2014 2013 2014 2013

Byggnader 13 589 11 417 10 346 12 717

Markanläggningar 10 336 10 320 10 326 10 316

Maskiner och andra tekniska anläggningar 122 792 121 104 56 169 54 460

Inventarier, verktyg och installationer 19 229 20 154 13 430 14 848

Summa 165 946 162 995 90 271 92 341

Not 10 Resultatandelar i intresseföretag        

 Kapital- och  
rösträttsandelar (%) 

 Resultat efter  
finansiella poster 

2014 2013

PULS-Planerad Underhållsservice AB 50 –3 192 901

PULS-ISAB Relining i Skandinavien AB 25 126 –123 

ÅGAB Syd AB 40 378 928

Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK 25 67 74

KS Recycling AB 50 –3 457 –707

Carl F AB 25 462 639

Summa –5 616 1 712

Not 11 Finansiella poster 

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Resultat från andelar i intresseföretag

Utdelning 500 1 030

Summa 500 1 030

Ränteintäkter 

Ränteintäkter från dotterbolag - - 1 361 1 519

Övriga ränteintäkter 1 593 3 429 1 009 2 273 

Summa 1 593 3 429 2 370 3 792

Räntekostnader

Räntekostnader pensionsskuld 1 387 2 332 1 299 2 192

Övriga räntekostnader 28 040 34 403 24 248 26 491

Summa 29 427 36 735 25 547 28 683

Not 12 Bokslutsdispositioner        

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Skillnader mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan

- - 52 970 –17 230

Erhållna koncernbidrag - - 133 000 -

Summa - - 185 970 –17 230

Not 13 Skatt på årets resultat 

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt –24 894 –3 575 –24 432 -

Uppskjuten skatt 17 831 13 000 - -

Summa –7 063 9 425 –24 432 -
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Not 14 Immateriella- och materiella anläggningstillgångar 

Koncernen Moderbolaget

Immateriella anläggningstillgångar 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Balanserade utgifter för dataprogram

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 8 019 - 8 019 -

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 18 779 8 019 18 779 8 019 

Summa 26 798 8 019 26 798 8 019

Redovisat värde vid årets slut 26 798 8 019 26 798 8 019

Koncernen Moderbolaget

Materiella anläggningstillgångar 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 491 660 430 492 347 716 347 580 

Fusion - 61 032 - -

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 3 136 3 136 

Summa 491 663 491 660 347 719 347 716 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

Vid årets början –179 128 –158 340 –98 989 –88 760 

Omräkning komponentavskrivning - 2 848 - 2 488

Fusion - –9 371 - -

Avyttring och utrangering –5 - –5 -

Årets avskrivning enligt plan –13 589 –14 265 –10 346 –12 717 

Summa –192 723 –179 128 –109 340 –98 989

Redovisat värde vid årets slut 298 940 312 532 238 379 248 727

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Markanläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 218 396 218 198 211 978 211 978 

Fusion - 198 - -

Nyinskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 1 501 - 1 501 -

Summa 219 897 218 396 213 479 211 978

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –68 740 –58 338 –62 433 –52 118

Fusion - –82 - -

Avyttring och utrangering –331 - –331 -

Årets avskrivning enligt plan –10 336 –10 320 –10 326 –10 316

Summa –79 407 –68 740 –73 090 –62 433

Redovisat värde vid årets slut 140 490 149 656 140 389 149 545

Not 14 forts.

Koncernen Moderbolaget

Mark 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 71 569 38 346 27 846 27 846

Fusion - 33 223 - -

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar –1 250 - –1 250 -

Redovisat värde vid årets slut 70 319 71 569 26 596 27 846

Summa byggnader och mark 509 750 533 757 405 364 426 118

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 2 191 594 2 163 644 1 050 877 1 030 835 

Omföring mellan investeringsgrupperna 1 646 - 1 646 -

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 58 897 30 565 51 656 22 613 

Avyttring och utrangering –7 210 –2 615 –7 210 –2 571

Summa 2 244 927 2 191 594 1 096 969 1 050 877

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –1 040 395 –921 755 –568 100 –516 093

Omföring mellan investeringsgrupperna –1 203 - –1 203 -

Avyttring och utrangering 5 802 2 464 5 802 2 453

Årets avskrivning enligt plan –122 792 –121 104 –56 169 –54 460

Summa –1 158 589 –1 040 395 –619 669 –568 100

Redovisat värde vid årets slut 1 086 338 1 151 199 477 300 482 777

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 393 763 367 659 328 349 313 082 

Omföring mellan investeringsgrupperna –70 - –70 -

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 28 931 26 104 19 493 15 267 

Avyttring och utrangering –1 276 - –1 222 -

Summa 421 347 393 763 346 550 328 349 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –319 972 –299 817 –269 488 –254 639

Omföring mellan investeringsgrupperna –373 - –373 -

Avyttring och utrangering 547 - 547 -

Årets avskrivning enligt plan –19 229 –20 154 –13 430 –14 848

Summa –339 027 –319 972 –282 744 –269 488 

Redovisat värde vid årets slut 82 320 73 791 63 806 58 861 
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Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Pågående nyanläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 81 305 48 081 73 674 34 617

Årets investeringar 113 142 46 465 96 260 39 057

Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer –85 407 –13 241 –71 315 -

Redovisat värde vid årets slut 109 040 81 305 98 619 73 674 

Not 15 Andelar i koncernföretag        

 Kapital- och  
rösträttsandelar (%) 

Antal  
andelar

Bokfört värde 
2014-12-31

Sysav Industri AB 100 1 000 120

Sysav Utveckling AB 100 1 000 50

Utgående balans 170

2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 170 170

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 170

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte: 
 Organisationsnummer Säte
Sysav Industri AB 556474-8803 Malmö
Sysav Utveckling AB 556289-5978 Malmö

Not 16 Andelar i intresseföretag   

Kapital- och 
rösträtts-

andelar (%)

Antal  
andelar

Bokfört  
värde i 

moderbolag
2014-12-31

Bokfört  
värde i 

 koncern
2014-12-31

PULS-Planerad Underhållsservice AB 50 15 000 1 500 20 741

PULS-ISAB Relining i Skandinavien AB 25 - - –2 389

ÅGAB Syd AB 40 2 000 48 8 038

KS Recycling AB 50 3 500 8 503 904

Carl F AB 25 2 500 20 000 25 000

Sydskånes Energikonsult AB, Sysek 25 500 25 218

Utgående balans 30 076 52 512

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

2014 2013

Ingående anskaffningsvärde 30 076 30 076

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 076 30 076

Uppgifter om intresseföretagens organisationsnummer och säte:
 Organisationsnummer Säte
PULS-Planerad Underhållsservice AB 556379-1259 Staffanstorp
PULS-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 lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.

Not 18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda kostnader 32 742 2 909 2 437 2 178 

Upplupna intäkter 8 312 16 052 4 713 6 257 

Utgående balans 41 054 18 961 7 150 8 435 

Not 19 Kassa, bank, checkräkningskredit        

Moderbolagets beviljade checkräkningskredit uppgår till 135 mkr (135). Utnyttjad checkkredit per 2014-12-31 
 uppgick till 0 mkr (0) i moderbolaget.       

Not 20 Eget kapital 

Aktiekapital Annat eget kapital 
inkl årets resultat

Summa  
eget kapital

Koncern

Utgående balans 2013-12-31 33 000 514 528 547 528

Effekt av övergången till K3

Komponentavskrivning - 2 848 2 848

Finansiell leasing - –7 305 –7 305

Ingående balans 2014-01-01 33 000 510 071 543 071

Utdelning - –10 000 –10 000

Årets resultat - 21 276 21 276

Utgående balans 2014-12-31 33 000 521 347 554 347

I annat eget kapital ingår kapitalandelsfond 32 424 tkr ( 28 549 tkr)

Aktiekapital Reservfond
Balanserad 
vinst inkl 

årets resultat

Summa eget 
kapital

Moderbolag

Utgående balans 2013-12-31 33 000 5 412 77 971 116 383

Effekt av övergången till K3

Komponentavskrivning - - 2 488 2 488

Ingående balans 2014-01-01 33 000 5 412 80 459 118 871

Utdelning - - –10 000 –10 000

Årets resultat - - 89 252 89 252

Utgående balans 2014-12-31 33 000 5 412 159 711 198 123
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Not 21 Obeskattade reserver        

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade avskrivningar utöver plan: 

Maskiner och inventarier  411 022 463 993

Markanläggningar 294 294 

Utgående balans 411 316 464 287 

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital.

Not 22 Avsättningar för pensioner        

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående balans 93 484 87 780 86 644 81 971

Ökning av skulden, ränta 1 299 2 332 1 299 2 192 

Ökning av skulden, personalkostnad –1 753 3 372 –1 455 2 481

Utgående balans 93 030 93 484 86 488 86 644 

Not 23 Avsättningar för skatt 

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående balans 126 278 132 230 - -

Förändring via resultaträkningen –17 831 –13 000 - -

Ändrad skattesats - 7 048 - -

Utgående balans 108 447 126 278 - -

Koncernens uppskjutna skatteskuld avser i sin helhet uppskjuten skatt på temporära skillnader i materiella anläggnings-
tillgångar.

Not 24 Övriga avsättningar

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående balans 272 911 257 566 272 911 257 566
Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning av 
avslutade deponier

17 931 15 546 17 931 15 546

Avsättning för återställning av upplag –287 –201 –287 –201

Utgående balans 290 555 272 911 290 555 272 911

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 EG-direktivet 1999/31 om ”Deponering av avfall”. Direktivet innebär att avsättningarna grundar sig på 
en 30-årig tidshorisont efter avslutad deponering.       

Not 25 Långfristiga skulder        

Koncernen Moderbolaget

Förfallotidpunkt 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Inom ett år från balansdagen 79 439 73 287 40 000 40 000 

Mellan två till fem år från balansdagen 317 756 293 148 140 000 140 000 

Senare än fem år från balansdagen 618 345 682 931 260 000 260 000

Utgående balans 1 015 540 1 049 366 440 000 440 000 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,38 år (3,93) och den genomsnittliga 
effektiva räntan uppgår till 2,08 % (2,26). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 10,01 år (10,97). För att 
uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Vid 
årsskiftet bestod instrumenten av sex avtal om sammanlagt 700 MSEK.

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen Moderbolaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Semesterlöneskuld 10 491 9 339 6 775 5 623

Sociala kostnader 9 239 9 239 5 012 6 963 

Upplupen ränta 10 185 10 429 10 185 10 429 

Hantering farligt avfall 7 039 7 039 - -

Förutbetalda intäkter 65 1 582 - 1 517

Övriga poster 15 076 25 999 5 480 10 350

Utgående balans 52 095 63 627 27 452 34 882 

Not 27 Ansvarsförbindelser 

Redovisade värdet på den leasade maskinen. Köpt med äganderättsförbehåll.   560 000

Not 28 Ansvarsförbindelser    

Garantiförbindelser för samtliga ÅVC (hos Länsstyrelsen)  131 993 och Malmö Jaktskyttecenter  
(hos Naturvårdsverket) 1 500.

Not 29 Effekt av övergången till BFNAR 2012:1 (K3)  

Omräkningen av jämförelsetalen i årsredovisningen till BFNAR 2012:1 (K3) har fått följande påverkan på eget kapital. 
Effekten har uppkommit  till följd av finansiell leasing och komponentavskrivningar.

Summa eget kapital

Effekt på eget kapital

Koncernen

Ingående eget kapital per den 1 januari 2013 503 023

Finansiell leasing –6 214

Justrerat eget kapital per den 1 januari 2013 496 809

Utdelning till aktieägarna –10 000

Årets resultat 56 262

Utgående eget kapital per den 31 december 2013 543 071

Effekt på eget kapital

Moderbolaget

Ingående eget kapital per den 1 januari 2013 93 710

Komponentavskrivning 2 488

Justrerat eget kapital per den 1 januari 2013 96 198

Utdelning till aktieägarna –10 000

Koncernbidrag 133 000

Årets resultat –100 327

Utgående eget kapital per den 31 december 2013 118 871
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 Malmö 20 mars 2015
 

Göran Holm   Bo Carlqvist  Bror Ahlin Anders Berngarn Johanna Ersborg
Ordf.   Vice ordf. 

Mätta Ivarsson Anders Johnsson Katja Larsson Christer Wallin Anders Ydstedt

Olle Zinn   Henrik Stridh Ibi Toth Peter Engström
   Verkst.direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2015

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag,  
Sysav Org.nr. 556187-0410

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och  
koncernredovisningen för Sydskånes avfallsaktiebolag, 
Sysav för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
för årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncern- 
redovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
verkställande direktören bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som 
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av min revision. Jag 
har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder 
kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och 
utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen och koncernredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsre-
dovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen, 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 årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte 
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kon-
troll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-
målsenligheten i de redovisningsprinciper som har 
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en 
utvärdering av den övergripande presentationen i års- 
redovisningen 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 koncern-
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisnings- 
lagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning 

per den 31 december 2014 och av dessas finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens och koncernredovis-
ningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen för moderbolaget och för 
koncernen.

Rapport om andra krav enligt  
lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen och koncern- 
redovisningen har jag även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
för Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dis- 
positioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det 
är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för förvaltningen enligt 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 revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner 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 koncern-
redovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören är ersätt-
ningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat 
sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalan-
den.

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

Malmö den 20 mars 2015

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor
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GRANSKNINGSRAPPORT

Till grund för Sysavs verksamhet finns konsortial- 
avtal, bolags ordning, ägardirektiv, gällande lagar, 
förordningar och direktiv samt bolagets vision, 
övergripande mål, kärnvärden och verksamhets-
policy. 

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 kvalitets- 
mässigt 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 kun-
derna och erbjuda tjänster och produkter med 
låga priser, god service och leveranssäkerhet samt 
bistå dem med kompetensutveckling inom verk-
samhetsområdet. 

Årsstämman
Sysavs högsta beslutande organ är årsstämman, 
som utgörs av representanter för ägarna. Års-
stämman utser bolagets styrelse, som ansvarar 
för organisation och förvaltning av bolagets ange-
lägenheter. Årsstämman hålls en gång om året, 
antingen i april eller maj 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 ägar- 
kommunerna under en femårsperiod och ligger 
till grund för planeringen av verksamheten.

VD och ledningsgrupp
Sysavs VD verkställer de beslut som årsstämma 
och styrelse  fattar. VD fattar beslut om investe-
ringar, 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 inklusive dotterbolag har sedan hösten 
2009 ett lättillgängligt integrerat verksam-
hetsledningssystem och är miljöcertifierat  enligt 
ISO 14001, kvalitetscertifierat enligt ISO 9001  
och arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001. 
Sysav innehar därmed ett trippelcertifikat.

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

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. 

Vi har granskat Sydskånes avfallsaktiebolag 
Sysav (org.nr 556187-0410) och koncernens verk-
samhet under år 2014. 

Granskningen har avsett verksamhetens inne-
hållsmässiga 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 bolagsstämman fattat och har utförts enligt 
bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunal- 
lagen och god sed.

Bolagets upphandlingsförfarande vid stora 
entreprenader har varit föremål för en 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 före-
ligger därmed inte.

Malmö den 20 mars 2015

 Sten Dahlvid Bertil Göransson
 Lekmannarevisor Lekmannarevisor
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FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN

(tKr oM inte AnnAt AngeS)       
     
 2014 2013 2012 2011 2010
     
Ur resultaträkningen     
Nettoomsättning 816 586 820 298 796 467 815 162 795 715
Resultat efter finansiella poster 28 339 46 837 56 654 65 436 33 892
Skatt på årets resultat –7 063 9 425 –12 383 –19 388 –11 416
Årets resultat 21 276 56 262 44 271 46 048 22 476
     
Ur balansräkningen     
Anläggningstillgångar 1 886 758 1 926 699 1 266 116 1 326 299 1 407 909
Omsättningstillgångar 315 983 290 358 324 677 271 745 246 804 
    
Summa tillgångar 2 202 741 2 217 057 1 590 793 1 598 044 1 654 713
     
Bundet eget kapital - - 401 480 407 015 361 545
Fritt eget kapital 554 347 543 071 101 543 51 737 51 159
Långfristiga skulder och avsättningar 1 428 133 1 468 212 917 576 964 390 1 066 880
Kortfristiga skulder 220 261 205 774 170 194 174 902 175 129
     
Summa eget kapital och skulder 2 202 741 2 217 057 1 590 793 1 598 044 1 654 713
     
Balanslikviditet  1,4 1,4 2,7 2,3 2,2
Soliditet 25 % 24 % 32 % 29 % 25 %
     
Ur kassaflödesanalysen     
Kassaflöden från den löpande verksamheten 159 218 271 781 139 222 141 945 162 379
Kassaflöden från investeringsverksamheten –132 845 –180 945 –60 897 –42 390 –60 542
Kassaflöden från finansieringsverksamheten –43 826 –99 256 –58 473 –102 490 –57 003
     
Årets kassaflöde –17 453 –8 420 19 852 –2 935 44 834
     
Personal     
Löner och ersättningar 123 269 113 354 108 941 101 143 99 763
Sociala kostnader 48 300 56 398 52 069 52 797 38 913
     
Antal årstjänster 283 283 285 270 249
     
Taxa     
Hushållsavfall, kr/ton 680 680 680 680 665
Industriavfall, kr/ton 0–2 000 0–2 000 0–2 000 0–2 000 0–1 800

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
I SAMMANDRAG FÖR SYSAV INDUSTRI AB    

reSultAträKning i SAMMAnDrAg (tKr)       

    2014 2013
  
Omsättning  458 755 447 145  
Rörelsens kostnader  –319 720 –291 961 

Rörelseresultat  139 035 155 184  

Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter  539 1 085  
Räntekostnader  –1 395 –1 745 

Resultat efter finansiella poster  138 179 154 524  

Bokslutsdispositioner  –138 000 –4 697 

Resultat före skatt  179 149 827

Skatt på årets resultat  –90 –11 180  

Årets resultat  89 138 647 

  

bAlAnSräKning i SAMMAnDrAg (tKr)       

 2014–12–31 2013–12–31
Tillgångar   

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar  168 299 158 906
Summa anläggningstillgångar  168 299 158 906

Omsättningstillgångar   
Varulager  1 865 1 617
Kortfristiga fordringar  129 564 81 123
Kassa, bank  73 508 87 307

Summa omsättningstillgångar  204 937 170 047
  
SUMMA TILLGÅNGAR  373 236 328 953
  
Eget kapital och skulder   

Eget kapital   
Bundet eget kapital  120 120
Fritt eget kapital  2 006 1 557
Summa eget kapital  2 126 1 677

Obeskattade reserver  15 460 10 460

Avsättningar   
Uppskjuten skatteskuld 14 882 15 241
Summa avsättningar 14 882 15 241

Långfristig skuld till koncernföretag  34 654 39 812
  
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 19 011 20 176
Skulder till koncernföretag 251 051 202 560
Skatteskuld 1 816 2 759
Övriga kortfristiga skulder 34 236 36 268
Summa kortfristiga skulder 306 114 261 763
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 373 236 328 953
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING  
I SAMMANDRAG FÖR SYSAV UTVECKLING AB    

reSultAträKning i SAMMAnDrAg (tKr)       

    2014 2013
  
Nettoomsättning  5 193 6 985  
Rörelsens kostnader  –5 137 –6 912 
  
Rörelseresultat  56 73  
  
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter  45 71  
Räntekostnader  –88 –142 
  
Resultat efter finansiella poster  13 2 
  
Bokslutsdispositioner  - -  
  
Resultat före skatt  13 2  
  
Skatt på årets resultat  –13 –2  
  
Årets resultat  - - 
  
  

bAlAnSräKning i SAMMAnDrAg (tKr)       

 2014–12–31 2013–12–31
  
Tillgångar   
 
Anläggningstillgångar   
Inventarier  - 19
Summa anläggningstillgångar  - 19
  
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar  3 368 3 275
Kassa, bank  4 302 5 278
Summa omsättningstillgångar  7 670 8 553
  
SUMMA TILLGÅNGAR  7 670 8 572
  
Eget kapital och skulder   
  
Eget kapital   
Bundet eget kapital  100 100
Fritt eget kapital  - -
Summa eget kapital  100 100
  
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner 6 542 6 840
Summa avsättningar 6 542 6 840
  
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 212 507
Övriga kortfristiga skulder 816 1 125
Summa kortfristiga skulder 1 028 1 632
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 670 8 572
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LEDNINGSGRUPP

Tommy Nyström
Chef  strategisk 
affärsutveckling

Anders Persson
VD Sysav  
Utveckling AB

Frank Holmström 
Administrativ 
chef

Peter Engström
VD 1/10–31/12

Gunilla Carlsson
Kommunika-
tionschef

Kjerstin Ekvall
Avdelningschef  
 Biotecavdelningen

STYRELSE

Från vänster:
Håkan Rylander, VD 1/1–30/9
Niklas Sjöberg (M), suppleant, Skurup
Alf  Hansson (S), suppleant, Trelleborg
Sara Lundgren (S), suppleant, Malmö
Bertil Borgström (M), suppleant, Ystad
Bror Ahlin (M), Sjöbo
Magnus Björkman (M), suppleant, Tomelilla
Olle Zinn (M), Trelleborg
Mätta Ivarsson (MP), Lund
Styrelseordförande Göran Holm (M), Vellinge
Pia Almström (M), suppleant, Kävlinge
Vice ordförande Bo Carlqvist (S), Malmö
Lena Hamilton (M), suppleant, Malmö
Christina Thörnberg, personalrepresentant suppleant
Ibi Toth, personalrepresentant
Tomas Nilsson, personalrepresentant suppleant
Henrik Stridh, personalrepresentant
Linda Allansson Wester (M), suppleant, Svedala
Christer Wallin (M), Lund
Johanna Ersborg (MP), Malmö
Mats Svanberg (M), suppleant, Malmö
Sten Dahlvid, lekmannarevisor
Anders Ydstedt (M), Malmö

Saknas på bild:
Peter Engström, VD 1/10–31/12 
Anders Berngarn (M), Lomma
Håkan Björkenklev (S), suppleant, Malmö
Anders Johnsson (M), Simrishamn
Carin Larsson (S), suppleant, Malmö
Katja Larsson (S), Burlöv
Michael Sandin (M), suppleant, Staffanstorp

Bengt Fromell, auktoriserad revisor
Bertil Göransson, lekmannarevisor

Håkan Rylander
VD 1/1–30/9 
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Antal besök på återvinningscentralerna
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STATISTIK

Mottagen mängd förorenad jord (ton)
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Om inte annat anges avser siffrorna Sysav + Sysav Industri AB.
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SYSAV

Sysav – Sydskånes avfallsaktiebolag
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10
www.sysav.se
VD och koncernchef: Peter Engström (från 
1/10 2014)

DOTTERBOLAG

Sysav Utveckling AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
www.sysav.se
VD: Anders Persson

Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 040-635 18 10 
www.sysav.se
VD: Peter Engström (från 1/10 2014)

ADRESSER

INTRESSEFÖRETAG

PULS – Planerad  
Underhållsservice AB (50 %)
Verkstadsvägen 2
245 34 Staffanstorp
Telefon 046-25 78 50
Fax 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
Fax 040-18 15 87
www.agabsyd.se
VD: Tommy Nyström

Carl F AB (25 %) 
Agneslundsvägen 16 
212 15 Malmö 
Telefon 040-18 03 00 
Fax 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
Fax 040-29 45 23
www.malmoabd.se

Sysav
Sydskånes avfallsaktiebolag
Orgnr: 556187-0410

Årsstämma
Ordinare årsstämma 24 april 2015 på Börshuset, Malmö.

*  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.

D E S I G N :  G I V A K T. S E

F O T O :  A N D R E A S  O F F E S S O N

T R YC K :  A R K I T E K T K O P I A ,  M A L M Ö  2 0 1 5
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Medarbetare
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Sysav
Box 50344, SE-202 13 Malmö, Sweden
Phone +46 (0)40-635 18 00
Fax +46 (0)40-635 18 10
www.sysav.se
epost@sysav.se
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