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Vision
Sysav ska vara det ledande återvinnings- och avfalls-
behandlingsföretaget i Sydsverige samt leda utvecklingen 
mot en långsiktigt hållbar avfallshantering. 

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

98,5%

+38% 3 000

ÅTERVUNNET

Under 2013 hanterade Sysav- 
koncernen 984 300 ton avfall. Hela 
98,5 procent återvanns som mate-
rial och energi. Endast 1,5 procent, 

mindre än 15 000 ton, deponerades. 
Av  hushållsavfallet deponerades 

långt mindre än 1 procent.

Sysav tar emot studiebesök  
från hela världen. Besökarna är  
allt från elever och studenter till 

 kunder och branschkollegor. Under 
2013 kom ett av tre besök från  

ett annat land än Sverige. Nästan 
3 000 personer från hela världen  

besökte Sysav under 2013.

Malmö Återbyggdepå vann pris som  
”Årets avfallsanläggning”.

I slutet av året lanserades 
kampanjen Köp inte skräp – 
som syftar till att få folk att 

reflektera över sin konsumtion 
och hur den påverkar avfalls

mängder och miljö.

Antalet besök på återvinnings-
centralerna var 1 855 400.

ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN

820 300 000 kr
RESULTAT EFTER F INANSIELLA POSTER

46 500 000 kr

Mängden matavfall från  
hushåll ökade med 38 procent,  

till 22 950 ton.

1,5% deponerades

I slutet av 2013 slutbesiktigades och god-
kändes reningsanläggningen för lakvatten  

på Spillepengs avfallsanläggning. Lakvattnet, 
som idag leds till Sjölunda reningsverk, 
 kommer att renas i egen regi med SBR- 
teknik (satsvis biologisk rening). Under  

2014  kommer anläggningen att tas i drift.

Farligt avfall från hushållen 
uppgick till 1 375 ton varav  
14,9 ton samlades in via Farligt 
Avfall-bilen och 4,6 ton via 
”Samlaren” (under perioden 
november–december). Det 
ger ett genomsnitt av 1,9 kg 
farligt avfall per person. 
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Under 2013 hanterade Sysav-koncernen  
984 300 ton avfall. Hela 98,5% återvanns som 
material och energi, endast 1,5 procent, mindre 
än 15 000 ton, deponerades. Av hushållsavfallet 
deponerades långt mindre än 1 procent. Ett 
 fantastisk bra resultat!

Ett sådant gott resultat hade inte kunnat 
 uppnås om inte Sysav under en lång följd år,  
med start redan på 1970-talet, arbetat enligt 
 devisen ”rätt avfall till rätt behandling”. Så 
 småningom utvecklat till att alla slag av avfall 
kan omhändertas med en ”kombination av 
 metoder”, där operativa resurser successivt  
byggs upp så att fler och fler avfallsslag kan 
 återvinnas och behandlas på rätt sätt. 

Genom den ”operativa överlägsenhet” som 
Sysav byggt upp kan utmaningarna i EU:s 
avfallshierarki mötas på ett mycket positivt  
sätt. Det krävs stor kunskap om hierarkins olika 
områden för att kunna utveckla avfallshante-
ringen mot än mer återvinning och återanvänd-
ning, så att allt mindre avfall uppstår.

Med en kombination av metoder, så som 
 återanvändning, materialåtervinning, biologisk 
behandling av matavfall, energiåtervinning ur 
brännbart avfall och med ett minimum av depo-
nering minimeras skadorna på miljön, tas ändliga 
resurser bättre tillvara och utsläppen av växthus-
gaser minskas. Även om ambitionen att öka åter-
användningen och återvinningen står i fokus, 
finns det produkter och material som på grund 

av sina hälso- och miljöfarliga egenskaper måste 
omhändertas på ett så säkert sätt att inga skador 
uppstår på människa och miljö. Också här har 
Sysav väl utbyggda resurser för att kunna lämna 
garantier för en säker och trygg avfallshantering.

Svensk avfallshantering håller en internatio-
nellt sett mycket hög standard, rentav den högsta. 
Detta på grund av förutseende lagstiftare, goda 
exempel och ansvarstagande, engagerade, moti-
verade och drivande krafter med hög kompetens. 
Önskvärt vore i dagsläget med ett klarläggande  
i vissa ansvarsfrågor för ett åstadkommande av 
en än mer återvinnings- och resursriktig avfalls-
hantering. 

Sysav har beredskap för ett sådant klarläg-
gande. Sysav erbjuder en säker och trygg avfalls-
hantering, där återanvändning och återvinning 
av material och energi maximeras på ett kostnads-
effektivt sätt med miljö- och resurshushållning i 
fokus. Med sin ”operativa överlägsenhet”, sina 
starka ägare, goda ekonomi och kompetenta med-
arbetare ser Sysav framtiden an med tillförsikt!

Håkan Rylander
VD och koncernchef, Sysav

EN MILJÖ- OCH RESURSRIKTIG 
AVFALLSHANTERING

Sysav tar hand om avfall på bästa miljö- och resursriktiga sätt. Ett långsiktigt arbete med gott 
resultat som aldrig kunnat uppnås om inte Sysav redan sedan 1970-talet arbetat med målet 
”rätt avfall till rätt behandling, med en kombination av metoder”.
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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 Pla-
nerad Underhållsservice AB (50 %), PULS-ISAB 
Relining i Skandinavien AB (25 %), KS Recycling 
AB (50 %), Sysek AB (25 %) samt Carl F AB (25 %).

Moderbolaget Sysav
Moderbolagets verksamhet rör hantering och 
behandling av hushållsavfall från Sysavs 14 ägar-
kommuner. De av Sysav mottagna mängderna 
avfall uppgår för 2013 till 385 300 ton, vilket är 
1 300 ton mindre än föregående år. 

På återvinningscentralerna lämnades  
155 600 ton, vilket är 5 100 ton mindre än 2012. 
Antalet besök på återvinningscentralerna var 
1 855 400. Mängden matavfall från hushåll ökade 
med 38 procent, till 22 950 ton. 

Farligt avfall från hushållen uppgick till  
1 375 ton varav 14,9 ton samlades in via Farligt 
Avfall-bilen och 4,6 ton via” Samlaren” (under 
perioden november–december). Det ger ett 
genomsnitt av 1,9 kg farligt avfall per person. 

Sysav Industri AB
Sysav Industri AB hanterar brännbart hushålls-
avfall från kommuner och områden utanför 
Sysav-regionen, samt verksamhetsavfall. Totalt 
tog bolaget emot 520 600 ton under 2013. Av 
 totalen togs 66 600 ton avfall emot från Norge  
och Storbritannien för energiutvinning, avfall 
som annars hade deponerats i ursprungslandet.  

Bolaget köpte under året fastighetsaktiebolaget 
Kardborren, med fastigheten Malören 1 i Malmö, 
med byggnader innehållande såväl kontors-
lokaler som en större inomhushall samt stora ytor 
inomhus. I december månad fusionerades fastig-
hetsaktiebolaget in i Sysav Industri AB. Affären 
finansierades med interna medel. 

Sysav Utveckling AB
Sysavkoncernens utvecklingsbolag arbetar  
med forskning och utveckling inom hela avfalls-
området. 

Styrelsen
Under 2013 har Sysavs styrelse sammanträtt sex 
gånger. Bland annat har följande ärenden 
behandlats: 

• Tillståndsansökan till Mark- och Miljödomsto-
len om att få uppföra en biogasanläggning för 
behandling av 100 000 ton avfall för biologisk 
behandling per år samt att få tillstånd att 
utnyttja avfallskraftvärmeverkets samlade 
 tekniska kapacitet på 630 000 ton per år.

• Sysavs internkontroll avseende de ekonomiska 
processerna.

• Budget 2014.

• Sysavs ägarandel och delaktighet i olika 
 intressebolag.

• Den inom Sysav genomförda framtidsstudien 
”Mimer – Sysav år 2020 och framåt”.

• Sysavs policy vid representation. 

• Avtal med El-kretsen.

• Handeln med utsläppsrätter.

Sysavs årsstämma hölls den 26 april 2013 i Malmö.

Lagar och förordningar
Avfallsskatten för avfall som deponeras är oför-
ändrad sedan 2006 och uppgick under året till 
435 kronor per ton. 

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

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag (556187-0410), 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 – 2013-12-31.

Årets avfalls
anläggning
Malmö Återbyggdepå vann 
pris som ”Årets avfallsanlägg-
ning” som delas ut på den 
årliga återvinningsgalan.  

”Vinnaren av Årets Återvin-
ningsanläggning har satt fokus 
på en fraktion som är viktig att 
omhänderta och behandla, 
eftersom den utgör en tredje-
del av allt avfall som uppstår, 
nämligen byggavfallet. Med 
målet att öka återanvänd-
ningen av byggmaterial har 
pristagaren tydligt visat att det 
med samarbete och samver-
kan går att ge material ytterli-
gare en livscykel.”  

Malmö Återbyggdepå tar 
emot och säljer begagnat 
byggmaterial och utbudet 
varierar från enstaka varor till 
material i stora serier. Åter-
byggdepån drivs gemensamt 
av Sysav och Malmö Stads 
Serviceförvaltning.
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Avfallsmängder
Under 2013 tog Sysavkoncernen totalt emot 
984 300 ton avfall. Endast 1,5 procent av avfallet 
deponerades, 98,5 procent återvanns som material 
och energi. I avfallskraftvärmeverket förbrändes 
571 900 ton under 2013. 

I förbehandlingsanläggningen för matavfall 
behandlades 35 350 ton. Det nationella målet för 
insamling av matavfall höjdes under 2012 från  
35 till 50 procent, och ska vara uppnått 2018. Tre 
av Sysavs ägarkommuner, Lomma, Simrishamn 
och Sjöbo, klarade 50 procentsmålet under 2013 
och fler närmar sig.  

Aldrig tidigare har det behandlats så mycket 
farligt avfall i egna anläggningar som under 2013. 
Hela 35 procent av de insamlade mängderna 
 farligt avfall behandlades i Sysavs egna anlägg-
ningar. 2013 behandlades cirka 70 000 ton för-
orenade massor.

Fjärrvärme och el  

Total energiproduktion
1 686 GWh

Producerad fjärrvärme/levererad fjärrvärme*
1 429 GWh/1 398 GWh

Producerad el/levererad el*
257 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. 

Moderbolaget har under året producerat  
543 GWh värme och 130 GWh el som ett resultat 
av de 239 800 ton avfall som förbränts.

Marknad och kunder
Fördjupat samarbete med kunder har gett resul-
tat, vilket har visat sig inte minst i gjorda kund-
undersökningar, där Sysavkoncernen även denna 
gång fick höga betyg. Sysav Industri har under 
året jobbat vidare med att vårda befintliga kunder. 
Genom att erbjuda olika skräddarsydda avfalls-
tjänster har Sysav Industri en hög servicegrad 
och stor bredd, som är intressant för många nya 
kunder. Stor vikt har lagts vid att säkra voly-
merna av brännbart avfall. Optimering av flödet 
gällande avsättning av återvunnet material på 
marknaden har medfört att kunderna kunnat få 
bättre ersättning för utsorterat material.

Lots® Miljösystem är fortsatt en välfungerande 
tjänst bland industrikunder med farligt avfall  
i Sysav-regionen. Nya logistiktjänster för olika 
typer av avfall tillkommer hela tiden. Detta,  
i kombination med att Sysav ständigt utvecklar 
nya behandlingsmetoder och koncept för farligt 
avfall, gör att Sysav Industri är konkurrens-
kraftigt.

Byggnationer och investeringar

• I början av året togs en fällningsanläggning på 
avdelningen för farligt avfall i bruk. I denna 
anläggning har det behandlats cirka 1 500 ton 
tvättvatten från verksamheter under 2013.

• I slutet av 2013 slutbesiktigades och godkändes 
reningsanläggningen för lakvatten på Spille-
pengs avfallsanläggning. Lakvattnet, som idag 
leds till Sjölunda reningsverk, kommer att 
renas i egen regi med SBR-teknik (satsvis bio-
logisk rening). Under 2014 kommer anlägg-
ningen att tas i drift.

• Bygget av ny bränsleberedning startade under 
året och kommer att vara klart i mitten av 
februari 2014. Bränsleberedning gör att olika 
typer av avfall, som annars vore svåra att han-
tera, kan användas som bränsle i avfallskraft-
värmeverket.

• Utbyggnaden av förbehandlingsanläggningen 
för matavfall påbörjades hösten 2013 och prov-
drift beräknas i juni 2014.

• Installation av så kallad direktkondensering på 
avfallskraftvärmeverkets linje 3 har avslutats 
och tagits i drift 2013. Med direktkondense-
ringen i drift kan en värmepump per linje tas 
ur drift med bibehållen värmeleverans.

• Åtgärder för att minska korrosionen har 
genomförts på pannorna i kraftvärmeverket.

• Ett nytt brandövervakningssystem har installe-
rats i kraftvärmeverket för att minimera risken 
för brand i avfallsbunkern.

Verksamhetsutveckling
Under 2013 har det tecknats nya transportavtal 
för Sysav och Sysav Industri. Avtalen har gett en 
förbättrad samsyn och bidragit till mer effektiva 
transporter, vilket i sin tur har lett till stora kost-
nadsbesparingar.

Genom att skapa bilpooler av Sysavs tjänste-
bilar har utnyttjandet av dessa bilar rationalise-
rats. Alla bilarna är miljöbilar och drivs på gas. 

Inköp av nya miljöcontainrar på återvinnings-
centralerna har ökat möjligheterna att ta emot och 
lagra farligt avfall. De moderna containrarna har 
förbättrat arbetsmiljön för personalen. 

Handel med utsläppsrätter
Svensk avfallsförbränning har införlivats i syste-
met för handel med utsläppsrätter, ETS. Sysav 
har ansökt om och fått fri tilldelning av utsläpps-
rätter samt tillstånd att släppa ut koldioxid. Sett 
över hela handelsperioden 2013–2020 förväntas 
kostnaden för utsläppsrätter uppgå till 17 mkr 
med nuvarande priser på utsläppsrätter. För 
 närvarande är priset på utsläppsrätter lågt men  
i händelse av en högkonjunktur förväntas priset 
stiga. 

Ny webbplats 
Den förste oktober lansera-
des nya sysav.se. Webbplat-
sen fick nytt utseende, uppda-
terat innehåll och en interak-
tiv sorteringsguide som för-
enklar för hushåll och företag 
att hantera avfallet på rätt 
sätt. En annan ny funktion 
visar öppettiderna i realtid så 
att besökarna på återvin-
ningscentralerna snabbare 
och lättare kan hitta den 
information de söker. 

Webbplatsen är utvecklad 
med så kallad responsiv 
design vilket gör att den 
anpassar sig efter besökarens 
enhet och fungerar lika bra 
oavsett om den besöks via en 
dator, mobil eller surfplatta. 

Webbplatsen är också till-
gänglighetsanpassad för att 
tillgodose de behov som finns 
hos alla besökare oavsett 
stöd av hjälpmedel, webblä-
sare eller operativsystem. 

Vissa anpassningar syns 
inte för de flesta som surfar, 
men är nödvändiga för att 
besökare med hjälpmedel ska 
kunna tillgodogöra sig infor-
mationen. Exempelvis kan 
besökare med kraftigt nedsatt 
syn använda sina skärmläsare 
för att få texter, bildtexter 
och länkar upplästa för sig. 

Sysavs webbplats hade 
drygt 620 000 besökare under 
2013. Av dessa kom nästan 
hälften till sysav.se via mobil 
eller surfplatta.
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Utredningar och utvecklingsprojekt

• Kunskapscentret Waste Refinery vid SP Statens 
Tekniska Forskningsinstitut i Borås, avslutade 
sin verksamhet i nuvarande form vid utgången 
av 2013. Sysav Utveckling har deltagit i ett 
flertal projekt och från året kan speciellt näm-
nas några där avfalls- och resurshantering 
betraktats ur ett systemperspektiv. I ”Perspek-
tiv på framtida avfallsbehandling” har studier 
gjorts på hur hanteringen kan komma att se  
ut om 10 till 20 år. I projektet ”Indikatorer för 
resurseffektiv avfallshantering” söktes sätt att 
kunna mäta och över tid kunna jämföra resurs-
effektiviteten i avfallshanteringen på lokal, 
regional och nationell nivå.

• Förebyggande av avfall kommer alltmer i 
fokus, liksom krav från hushållen på ökad 
 service i närområdet. Under året har Sysav 
Utveckling deltagit i ett Avfall Sverige projekt 
kring begreppet ”kvartersnära återvinnings-
central”, en samlingsplats där invånare, för-
utom att lämna sitt avfall, också kan ha bytes-
hörna och verkstad för egna cykelreparationer 
med mera. Ett konkret förslag på hur man kan 
öka återanvändningen av möbler som lämnas 
in på återvinningscentraler har tagits fram. 

• Aska och slagg är två restprodukter från 
avfallskraftvärmeverket som studeras inten-
sivt. Deras innehåll av metaller utgör en ännu 
ej fullt utnyttjad resurs. Efter metallutvinning 
används slaggen idag i stor utsträckning som 
konstruktions- och täckningsmaterial på depo-
nier. Under året har Sysav Utveckling utvärde-
rat olika tekniker för slagghantering och ett 
förslag baserat på halvtorr utmatning av 
 slaggen följt av metallavskiljnings- och upp-
arbetningssteg har tagits fram. Om förslaget 
genomförs kommer det att innebära bättre 
utvinning av metaller ur slaggen.

Certifierad verksamhet
Sysav och dess helägda dotterbolag är fortsatt 
miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöcertifierade. Det 
innebär att bolagens 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). 

Hållbarhetsredovisning –  
väsentlighetsanalys
En hållbarhetsredovisning ska omfatta de områ-
den och indikatorer som speglar organisationens 
viktigaste ekonomiska, miljömässiga och sociala 
påverkan, men också områden och indikatorer 
som i väsentlig grad påverkar intressenterna. 
Väsentlighetsanalys (också kallad materialitets-
analys efter sin engelska benämning materiality 
analysis) är en av grundstenarna i ett företags 
hållbarhetsarbete och görs för att ta reda på vilka 
hållbarhetsfrågor som betyder mest för intressen-
terna.

Sysav har under 2013 gjort en väsentlighets-
analys som baseras på en attitydundersökning 
bland kunder, politiker och allmänhet (intressen-
ter) samt genomfört en medarbetarenkät angå-
ende samhällsansvar. Utifrån väsentlighetsanaly-
sen kommer Sysav att fokusera på några av de 
områden som är av högst betydelse för både 
intressenterna och för Sysav. Detta kommer att 
redogöras för i en separat hållbarhetsredovisning. 

Sprudlande besöksverksamhet  
under året som gått
Sysav tar emot studiebesök från hela världen. 
Besökarna är allt från elever och studenter till 
kunder och branschkollegor. 

Under 2013 kom ett av tre besök från ett annat 
land än Sverige. Nästan 3 000 personer från hela 
världen besökte Sysav under 2013.

Besöker skolor
Förutom att ta emot besök i Malmö åker miljö-
pedagogerna ut och möter klasser i alla Sysavs 
ägarkommuner. Under läsåret fick drygt 4 200 
elever från åk 4 och uppåt information från Sysav.

Medarbetare
Under 2013 har en medarbetarundersökning 
genomförts. Undersökningen visar på att de 
flesta medarbetarna trivs och gärna rekommen-
derar Sysav som arbetsplats. 

En lönekartläggning med hjälp av Planen i 
Sverige har genomförts. Den visade inte på några 
skillnader i lön hänförligt till kön.

Ett stort arbete har under året lagts ned på 
byte av kollektivavtal med alla de förhandlingar 
detta medför. Från april finns det även ett nytt 
pensionsavtal.

Utbildning
Under året har följande aktiviteter genomförts:

• Introduktion för nyanställda

• Utbildning i nya kollektivavtalet (AB/Pacta)

• Utbildning i säkerhetskultur

• Information om mångfaldsfrågor 

• Utbildning i miljölagstiftning

• Excelutbildning

• Intern ekonomiutbildning. Budgetansvar

• Utbildning i el-säkerhet

• Brandskydd- sjukvårdsutbildning

• Utbildning i och information om offentlig 
 upphandling

• Information om tjänstepension

Sjukfrånvaro
Sysavs sjukfrånvaro är jämförelsevis låg och var 
för Sysav, 3,23 procent och för Sysav Industri AB, 
2,49 procent.

Kommunikation

Köp inte skräp!
I slutet av året lanserades kampanjen 
Köp inte skräp – som syftar till att få folk 
att reflektera över sin konsumtion och 
hur den påverkar avfallsmängder och 
miljö. På webbsidan kopinteskrap.se kan 
besökare göra det tankeväckande testet 
Historien om ditt avfall, med uträk-
ningar baserade på ålder och kön. Kam-
panjen är ett samarbete mellan Sysav 
och delägarkommunerna samt ingår i 
EU-projektet Europa Minskar Avfallet. 

Nytt affärssystem – Fenix
Sysavs nya affärssystem, Microsoft 
Dynamics AX, håller på att implemente-
ras. Efter upphandlingen har proces-
serna i företaget analyserats utifrån det 
nya affärssystemets förutsättningar. 
 Projektet är indelat i ett antal olika steg; 
först ut är de finansiella modulerna,  
som sjösätts våren 2014. 

Framtidsfrågor
Bland annat följande saker är planerade 
att genomföras under 2014: 

• Sysav och dess helägda dotterbolag 
kommer att omcertifieras inom miljö 
(ISO 14001), kvalitet (ISO 9001) och 
arbetsmiljö (OHSAS 18001). 

• Upphandling och byggstart av en 
 biogasanläggning på Sjölunda.

• Upphandling och byggstart av ny 
slaggsorteringsanläggning som gör 
att ytterligare metaller kan utvinnas 
ur slaggen.

• Halvtorr slaggutmatning är planerad 
att installeras i avfallskraftvärme-
verket för att möjliggöra ytterligare 
metallutvinning i den nya slagg-
sorteringsanläggningen.

• Överhettaren i en av pannorna i 
avfallskraftvärmeverket är planerad 
att byggas om med mer korrosions-
tåligt material vilket ger möjlighet till 
ökad energieffektivitet.

• Tillståndsansökan för hela Spille-
pengs verksamhet påbörjas, för att 
kunna inges till Mark- och Miljö-
domstolen under 2015.

• Arbetet med Kretsloppsplan för  
2016–2020 kommer att påbörjas. 
Kretsloppsplanen tas fram tillsam-
mans med Sysavs ägarkommuner och 
är ett gemensamt styrdokument för 
Sysavkoncernen och ägarkommu-
nerna.

• Alla medarbetare inom Sysav kommer 
att genomgå och delta i miljöutbild-
ning under 2014.

• Arbete med att hållbarhetsredovisa 
planeras under 2014.

• Flytt av Sjölunda återvinningscentral 
till Bjurögatan i Malmö.
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Populär insamling av 
smått elavfall
Säkerhetsskåpet ”Samlaren” 
är specialgjort för insamling av 
smålampor, småelektronik 
och småbatterier i butiker. 
Utsättning av ”Samlaren” 
påbörjades i oktober i Svedala 
kommun och totalt har Sysav 
under året satt ut 31 säkerhet-
skåp. Totalt fanns då 33 
stycken. Intresset från buti-
kerna har varit stort. I Ystad 
samlades det på tre veckor in 
ca 300 kg småbatteri från tre 
butiker.

Utsättning av fler skåp 
kommer att fortsätta under 
våren 2014 och totalt kommer 
det att finnas drygt 60 stycken 
”Samlare” utplacerade i 
Sysav regionen. 

Sedan 2012 bedriver moderbolaget Sysav och  
det helägda dotterbolaget Sysav Industri AB  
den avfallsverksamhet som tidigare utfördes av 
Sysav. Moderbolaget Sysav bedriver verksamhet 
tillsammans med eller för ägarkommunerna 
inom de områden inom avfallshanteringen som 
kommunerna har det lagstadgade ansvaret för. 
Övrig avfallshantering såsom sortering och 
behandling av avfall från industrier och verk-
samheter eller från andra kommuner än ägar-
kommunerna bedrivs i dotter- eller intressebolag, 
huvudsakligen i Sysav Industri AB. Denna upp-
delning av verksamheterna till olika bolag med-
för att omsättningen i moderbolaget Sysav är 
betydligt lägre under de två senaste åren än vad 
den varit tidigare. Resultatet i moderbolaget är 
negativt före bokslutsdispositioner och skatt. För 
att få en jämförbarhet av verksamheterna över 
åren är det därför viktigt att även se till koncer-
nens utveckling och inte endast till moderbolaget 
isolerat. 

Ekonomiskt utfall 
Koncernens rörelseresultat uppgår till 72,1 mkr, 
medan resultatet före bokslutsdispositioner och 
skatt uppgår till 46,5 mkr.

Moderbolaget Sysavs omsättning uppgick för 
året till 407,7 mkr och resultatet före boksluts-
dispositioner och skatt till –83,1 mkr. Under året 
har företaget sålt elcertifikat med en positiv resul-
tatpåverkan om 8,2 mkr.

Balansomslutningen för bolaget var 1 454,2 mkr. 
Balansräkningen omfattar inte den leasade till-
gången i linje 4 i avfallskraftvärmeverket. Kostna-
derna för leasingen redovisas under företagets 
övriga externa kostnader. 

Kreditsituation
Moderbolagets skulder till kreditgivarna uppgick 
på balansdagen till 1 052 mkr. Av skulderna 
bestod 612 mkr av leasing och 440 mkr av bank-
lån. Bolaget har under året amorterat banklånen 
med totalt 50 mkr och leasingen med 38,4 mkr. 
Samtliga krediter löper med rörlig ränta. Av de 
totala krediterna är 700 mkr skyddade med deri-
vat. Bolagets kredithantering regleras av den 
finansieringspolicy som är beslutad av styrelsen. 
Finansieringspolicyn kännetecknas av långsiktig-
het och lågt risktagande. 

Återställning
Vid anläggningarna Måsalycke och Albäck avslu-
tades deponeringen 2008. De tekniska avslut-
ningsarbetena för sluttäckning har pågått sedan 
2009. Arbetet med avslutningar av deponierna 
finansieras genom tidigare gjorda ekonomiska 
avsättningar. Under året har kostnaderna för 
avslutningsarbetena uppgått till 3,4 mkr, där-
utöver har avsättningarna ökats med ytterligare 
15,3 mkr som en följd av de erfarenheter som nu 
genomförda avslutningsarbeten har gett.

Återbetalning av avfallsskatt samt 
 avfallslager
Under året uppgår återbetalningen av tidigare 
erlagd avfallsskatt till koncernen med 18,9 mkr. 
Återbetalningen till moderbolaget uppgår till  
9,3 mkr. Koncernens lager av brännbart avfall  
och slaggrus uppgick per balansdagen till drygt 
91 000 ton.

Investeringar 
Bolaget har under 2013 fortsatt att investera för 
att även i framtiden behandla olika materialslag 
på bästa sätt utifrån dess egenskaper. Under året 
har moderbolaget investerat totalt 77 mkr. Bland 
de större investeringarna kan nämnas en anlägg-
ning för vattenrening på Spillepeng och direkt-
kondensering i linje tre i avfallskraftvärmeverket. 

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-
grunder har först under 2012 och 2013 medfört en 
situation, där skatteverkets uppfattning kan leda 
till en högre skattekostnad om ca 14 mkr.

Internkontroll
Arbetet med internkontroll fortgår. De största  
och mest riktade insatserna har utförts inom 
 ekonomienheten men arbetet bedrivs även inom 
övriga avdelningar inom bolaget. För de övriga 
avdelningarna sker arbetet huvudsakligen inom 
ramen för bolagets verksamhetssystem. Arbetet 
med internkontrollen kommer att intensifieras 
under 2014.

EKONOMI
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FlerÅrSöVerSiKt       
      
Koncernen (mkr) 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning 820 796 815 796 750 784
Resultat efter finansiella poster 46 57 65 34 27 8
Balansomslutning 1 614 1 591 1 598 1 655 1 678 1 696
Soliditet % 34 32 29 25 23 22
Avkastning på sysselsatt kapital % 5 8 9 6 6 7
Avkastning på eget kapital efter skatt % 9 9 11 6 5 2
Antal årstjänster 283 285 270 249 252 254
Investeringar 185 67 58 55 86 111
    
Moderbolaget (mkr) 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Nettoomsättning 407 410 815 786 746 745
Resultat efter finansiella poster –83 –118 63 35 30 16
Balansomslutning 1 454 1 437 1 570 1 622 1 642 1 656
Soliditet % 33 29 27 24 22 20
Avkastning på sysselsatt kapital % –4 –9 9 6 6 8
Avkastning på eget kapital efter skatt % –18 –27 11 7 6 4
Antal årstjänster 175 178 267 242 244 245
Investeringar 77 56 55 54 78 87
      
Nyckeltal   Utfall 2013  Krav
Soliditet % (genomsnitt de två senaste tertialen)   34%  20 % min
Räntetäckningsgrad   2,60  1,50 min
Skuldtjänstkvot   2,56  1,50 min
Nettoskuldsättningsgrad   0,57  3,50 max

Definitioner: se not 1      
      
Förslag till vinstdisposition      
Koncernens fria egna kapital uppgår till 110 212 tkr. Moderbolagets vinstmedel som står till årsstämmans förfogande är 
följande:      
      
Balanserat resultat  45 297 940,61 kr
Koncernbidrag 133 000 000,00 kr
Årets resultat –100 327 305,00 kr

Summa  77 970 635,61 kr

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Utdelning till ägarna 10 000 000,00 kr 
I ny räkning överförs 67 970 635,61 kr 

 77 970 635,61 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 utdelningen 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 ställ-
ning i övrigt. Yttrandet ska ses mot den bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsled-
ningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller 
avveckling.      

RESULTATRÄKNING

(tKr) KonCernen MoDerbolAget     
     
   not  2013 2012 2013 2012
     
Nettoomsättning   (2,3)  820 298  796 467  406 914  410 449 
Övriga intäkter   922   815  

  821 220  796 467  407 729  410 449 
     
Rörelsens kostnader      
Produktionskostnader   (3)  –372 973  –332 585  –209 270  –258 127 
Övriga externa kostnader   (3, 4, 5)  –76 814  –93 686  –56 170  –49 079 
Personalkostnader   (6, 7, 8)  –176 292  –168 164  –109 184  –108 000 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 
och immateriella anläggningstillgångar   (9, 14)  –125 843  –123 606  –92 341  –91 248

  –751 922  –718 041  –466 965  –506 454 
     
Resultatandelar i intresseföretag   (10)  2 794  2 438  0  0 

Rörelseresultat   72 092  80 864  –59 236  –96 005 
     
Resultat från finansiella poster      
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar   0  –308  0  –308 
Ränteintäkter   (11)  3 429  4 325  4 822  6 128 
Räntekostnader   (11)  –29 051  –28 227  –28 683  –27 905

  –25 622  –24 210  –23 861  –22 085 

Resultat efter finansiella poster   46 470  56 654  –83 097  –118 090 
     
Bokslutsdispositioner   (12)  0  0  –17 230  11 390 

Resultat före skatt   46 470  56 654  –100 327  –106 700 
     
Skatt på årets resultat   (13)  8 035  –12 383  0  0 

Årets resultat   54 505  44 271  –100 327  –106 700 
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BALANSRÄKNING

eget KAPitAl oCh SKulDer (tKr)  KonCernen MoDerbolAget     
     
   not  20131231 20121231 20131231 20121231
     
Eget kapital   (20)     

Bundet eget kapital      
Aktiekapital (33 000 aktier)   33 000  33 000  33 000  33 000 
Bundna reserver/Reservfond   404 316  368 480  5 412  5 412 

  437 316  401 480  38 412  38 412 
     
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst   55 707  57 272  45 298  55 298 
Koncernbidrag   0  0  133 000  106 700 
Årets vinst   54 505  44 271  -100 327  -106 700 

  110 212  101 543  77 971  55 298 
     
Summa eget kapital   547 528  503 023  116 383  93 710 
     
Obeskattade reserver   (21)  0  0  464 287  447 056 
     
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner   (22)  93 484  87 780  86 644  81 971 
Avsättningar för uppskjuten skatt   (23)  128 339  132 230  0  0 
Avsättningar för lakvatten och upplag   (24)  272 911  257 566  272 911  257 566 

Summa avsättningar   494 734  477 576  359 555  339 537 
     
Långfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut   (25)  400 000  440 000  400 000  440 000 

Summa långfristiga skulder   400 000  440 000  400 000  440 000 
     
Kortfristiga skulder      
Skulder till kreditinstitut   (25)  40 000  50 000  40 000  50 000 
Leverantörsskulder   51 481  51 822  30 798  28 514 
Skulder till koncernföretag   0  0  2 821  2 599 
Skulder till intresseföretag   0  100  0  100 
Övriga skulder   16 839  19 546  5 435  5 044 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   (26)  63 627  48 726  34 882  30 919 

Summa kortfristiga skulder   171 947  170 194  113 936  117 176 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   1 614 209  1 590 793  1 454 161  1 437 479 
     
Ställda säkerheter  - - - -
Ansvarsförbindelser  (27)  1 500  1 500  1 500  1 500 

BALANSRÄKNING

tillgÅngAr (tKr)  KonCernen MoDerbolAget     
     
   not  20131231 20121231 20131231 20121231
     
Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar   (14)     
Balanserade utgifter för dataprogram   8 019  0  8 019  0 

  8 019   8 019  
     
Materiella anläggningstillgångar   (14)     
Byggnader och mark   530 909  470 358  423 630  446 526 
Maskiner och andra tekniska anläggningar   551 199  601 888  482 777  514 742 
Inventarier, verktyg och installationer   73 791  67 842  58 861  58 443 
Pågående nyanläggningar   81 305  48 081  73 674  34 617 

  1 237 204  1 188 169  1 038 942  1 054 328 
     
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag   (15)  0  0  170  170 
Andelar i intresseföretag   (16)  58 628  57 947  30 076  30 076 
Fordringar hos koncernföretag   0  0  39 811  44 805 
Fordringar hos intresseföretag   20 000  20 000  20 000  20 000 
Andra långfristiga fordringar   0  0  0  0 

  78 628  77 947  90 057  95 051 

Summa anläggningstillgångar   1 323 851  1 266 116  1 137 018  1 149 379 
     
Omsättningstillgångar      
Varulager   (17)  5 532  6 487  3 915  3 076 
     
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   117 509  138 697  58 539  64 799 
Fordringar koncernföretag   0  0  202 561  117 218 
Fordringar intresseföretag   282  0  115  0 
Skattefordran   5 621  6 387  5 621  5 621 
Övriga fordringar   13 908  18 163  1 997  4 549 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   (18)  18 961  17 978  8 435  8 734 

  156 281  181 225  277 268  200 921 
     
Kassa, bank  (19)  128 545  136 965  35 960  84 103 
     
Summa omsättningstillgångar   290 358  324 677  317 143  288 100 
     

SUMMA  TILLGÅNGAR   1 614 209  1 590 793  1 454 161  1 437 479 
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KASSAFLÖDESANALYS

(tKr)  KonCernen MoDerbolAget     
     
    2013 2012 2013 2012 
    
DEN LÖPANDE  VERKSAMHETEN     
    
Resultat efter finansiella poster  46 470  56 654  –83 097  –118 090 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:     
Avskrivningar  125 843  123 606  92 341  91 248 
Resultat avyttring materiella anläggningstillgångar  –922  637  –815  91 767 
Resultat avyttring finansiella anläggningstillgångar  0  308  0  308 
Avgår: resultatandelar i intresseföretag  –2 794  –2 438  0  0 
Betald skatt  8 801  –2 222  0  301 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  177 398  176 545  8 429  65 534 
    
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     
Förändring av varulager  955  –1 218  –839  2 193 
Förändring av fordringar  24 178  –31 397  –76 347  –52 173 
Förändring av kortfristiga skulder  11 753  –4 708  6 760  –61 127 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  214 284  139 222  –61 997  –45 573 
   

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     
    
Förändring av övriga finansiella anläggningstillgångar  2 113  4 350  4 994  –43 135 
Investering i materiella anläggningstillgångar  –175 028  –67 017  –77 073  –55 866 
Investering i immateriella anläggningstillgångar  –8 019  0  –8 019  
Erhållet investeringsbidrag  0  1 770  0  1 770 
Försäljning av anläggningstillgångar  1 072  0  934  63 855 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  –179 862  –60 897  –79 164  –33 376 

    
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
    
Koncernbidrag 0  0  133 000  106 700 
Utdelning –10 000   –10 000  0 
Förändring av avsättningar exkl. skatter 17 158  –8 473  20 018  –9 897 
Förändring av långfristiga skulder –50 000  –50 000  –50 000  –50 000 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten –42 842  –58 473  93 018  46 803 
    
Årets kassaflöde –8 420  19 852  –48 143  –32 146 
Likvida medel från årets början 136 965  117 113  84 103  116 249 
Likvida medel vid årets slut 128 545  136 965  35 960  84 103 

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 årsredovisningsla-
gen samt uttalanden och allmänna råd från Bokförings-
nämnden. Principerna är oförändrade jämfört med före-
gående år.     

Kassaflödesanalysen har upprättats med vägledning 
av Redovisningsrådets rekommendation RR 7.

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

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, samtliga 
dotterbolag och intresseföretag. Med dotterbolag avses 
de bolag i vilka Sysav äger mer än 50 % av aktiernas 
röstvärde. Med intresseföretag avses de bolag i vilka 
Sysav har ett långsiktigt innehav som motsvarar minst 
20 % och högst 50 % av röstvärdet.

Koncernredovisningen utarbetas med vägledning av 
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.

Samtliga förvärv av dotterbolag har redovisats enligt 
förvärvsmetoden.

Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalan-
delsmetoden. I koncernens resultaträkning utgörs resul-
tatandelar i intresseföretag av koncernens andel av 
intresseföretagens redovisade resultat före skatt. Kon-
cernens andel av intresseföretagens beräknade skatte-
kostnader ingår i koncernens skattekostnad.

Intäkter
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhål-
lits 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.

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

Avskrivning på materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar bestäms med ledning av tillgångarnas 
anskaffningsvärden 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 skrivs av på 10 år.
Skillnaden mellan ovannämnda avskrivningar och 

skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i moderbo-
laget och i enskilda dotterbolag som ackumulerade över-
avskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Redovis-
ningen av dessa i koncernen beskrivs under rubriken 
bokslutsdispositioner, uppskjuten skatteskuld samt obe-
skattade reserver.

Planenlig avskrivning proportioneras efter brukande-
tid under anskaffningsåret även tillgångar som skattemäs-
sigt behandlas som maskiner och inventarier.

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

Redovisning av derivatinstrument
Ränteswapar används i säkringssyfte för att uppnå öns-
kad räntebindning i låneportföljen. Derivat redovisas inte 
i balansräkningen under avtalens löptid. Intäkter och 
kostnader hänförliga till derivatinstrument nettoredovi-
sas under räntekostnader.

Nyckeltalsdefinitioner

Avkastning på eget kapital efter skatt
Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt på 
årets resultat dividerat med genomsnittligt justerat eget 
kapital.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning 

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Avfallshantering, avgifter 379 110 386 551 197 329 191 298

Energileveranser 324 898 305 054 141 019 143 919

Försäljning av material 48 840 47 229 16 860 22 319

Övriga försäljningsintäkter 67 450 57 633 51 706 52 913

Summa 820 298 796 467 406 914 410 449

Not 3 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 

Av årets inköp avser  8 % (34) inköp från andra koncernföretag.  Av årets försäljning avser 5 % (9) försäljning till andra 
koncernföretag.       

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 anskaffningsvärde om 800 mkr.

Övriga leasingkostnader avser ett mindre antal personbilar.

Koncernen Moderbolaget

Leasingavgifter 2013 2012 2013 2012

Inventarier linje 4 45 866 50 676 45 866 50 676

Övriga leasingavgifter 1 170 1 202 779 821

Summa 47 036 51 878 46 645 51 497

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal förfaller till betalning:

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Inom 1 år 46 339 50 350 45 958 50 350 

Inom 2 till 5 år 215 494 204 887 215 494 204 887 

Senare än 5 år 255 633 296 569 255 633 296 569

Summa 517 466 551 806 517 085 551 806 

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 latent skatt. I koncernens balansräkning elimineras 
bolagens obeskattade reserver varefter en fördelning 
sker på eget kapital och latent skatt.

Nettoskuldsättningsgrad exkl. pensionsskuld
Räntebärande främmande kapital minus kassa och finan-
siella värdepapper dividerat med totalt eget kapital.

Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekost-
nader 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.

Not 5 Arvode och kostnadsersättning revisorer 

Koncernen Moderbolaget

Mazars SET Revisionsbyrå AB 2013 2012 2013 2012

Revisionsuppdrag 324 203 233 155 

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 5 20 5 17 

Skatterådgivning 30 30 30 30 

Övriga uppdrag 150 108 95 95

Summa 509 361 363 297 

Not 6 Medelantalet anställda 

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Antal anställda 283 285 175 178

Varav kvinnor 30 % 28 % 34 % 32 %

Varav män 70 % 72 % 66 % 68 %

Könsfördelning:

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagets styrelse:

Kvinnor 4 4 4 4

Män 9 9 9 9

Fördelningen mellan kvinnor och män i företagsledningen:

Kvinnor 2 2 2 2
Män 4 5 4 5

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

Koncernen Moderbolaget

Löner och ersättningar: 2013 2012 2013 2012

Till verkställande direktörer och styrelser 2 887 2 930 1 359 1 584 

Till övriga anställda 110 467 106 011 67 283 67 885 

Sociala kostnader 56 398 52 069 36 570 33 951

Summa löner, ersättning och sociala kostnader 169 752 161 010 105 212 103 420

Övriga personalrelaterade kostnader 7 164 7 971 4 595 5 395

Summa 176 916 168 981 109 807 108 815

Moderbolagets pensionskostnader uppgår till 11 783 tkr (11 344) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa 
avser 652 tkr (1 356) bolagets nuvarande VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till 12 809 tkr 
(11 872).

Koncernens pensionskostnader uppgår till 16 412 tkr (16 400) och ingår i posten sociala kostnader ovan. Av dessa 
avser 998 tkr (2 524) bolagens VD. Koncernens utestående pensionsförpliktelser till VD uppgår till 19 462 tkr (17 487).

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.
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Not 9 Planenliga avskrivningar  

Koncernen Moderbolaget

Planenliga avskrivningar av: 2013 2012 2013 2012

Byggnader 14 265 13 969 12 717 12 898 

Markanläggningar 10 320 10 481 10 316 10 481 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 81 104 79 790 54 460 53 577 

Inventarier, verktyg och installationer 20 154 19 366 14 848 14 292

Summa 125 843 123 606 92 341 91 248 

Not 10 Resultatandelar i intresseföretag        

 Kapital- och  
rösträttsandelar (%) 

 Resultat efter  
finansiella poster 

2013 2012

PULS-Planerad Underhållsservice AB 50 1 125 913 

PULS-ISAB Relining i Skandinavien AB 25 –123 –2 393 

ÅGAB Syd AB 40 1 196 1 660 

Sydskånes Energikonsult AB, SYSEK 25 93 64 

KS Recycling AB 50 –707 663 

Carl F AB 25 1 210 1 531

Summa 2 794 2 438 

Not 11 Finansiella poster 

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Ränteintäkter 

Ränteintäkter från dotterbolag 0 0 1 519 1 670 

Utdelning från intresseföretag 0 0 1 030 1 000 

Övriga ränteintäkter 3 429 4 325 2 273 3 458 

Summa 3 429 4 325 4 822 6 128 

Räntekostnader

Räntekostnader pensionsskuld 2 332 2 008 2 192 1 859

Övriga räntekostnader 26 719 26 219 26 491 26 046

Summa 29 051 28 227 28 683 27 905 

Not 12 Bokslutsdispositioner        

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Skillnader mellan bokförda avskrivningar  
och avskrivningar enligt plan

0 0 –17 230 11 390

Summa 0 0 –17 230 11 390

Not 13 Skatt på årets resultat 

Koncernen Moderbolaget

2013 2012 2013 2012

Aktuell skatt –3 575 –77 0 0

Uppskjuten skatt 12 692 –11 658 0 0

Andel i intresseföretagens skatt –1 082 –648 0 0

Summa 8 035 –12 383 0 0

Not 14 Immateriella- och materiella anläggningstillgångar 

Koncernen Moderbolaget

Immateriella anläggningstillgångar 20131231 20121231 20131231 20121231

Balanserade utgifter för dataprogram

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 0 0 0 0

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 8 019 0 8 019 0

Avyttring och utrangering 0 0 0 0

Summa 8 019 0 8 019 0

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början 0 0 0 0

Avyttring och utrangering 0 0 0 0

Årets avskrivning enligt plan 0 0 0 0

Summa 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 8 019 0 8 019 0

Koncernen Moderbolaget

Materiella anläggningstillgångar 20131231 20121231 20131231 20121231

Byggnader

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 430 492 422 881 347 580 422 881 

Fusion 61 032 - - -

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 136 7 611 136 7 611 

Avyttring och utrangering 0 0 0 -82 912 

Summa 491 660 430 492 347 716 347 580 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan: 

Vid årets början –158 340 –144 371 –88 760 –144 371 

Fusion –9 371 - - -

Avyttring och utrangering 0 0 0 68 509 

Årets avskrivning enligt plan –14 265 –13 969 –12 717 –12 898 

Summa –181 976 –158 340 –101 477 –88 760 

Redovisat värde vid årets slut 309 684 272 152 246 239 258 820
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Not 14 forts.

Koncernen Moderbolaget

20131231 20121231 20131231 20121231

Markanläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 218 198 218 198 211 978 218 198 

Fusion 198 - - -

Avyttring och utrangering 0 0 0 –6 220 

Summa 218 396 218 198 211 978 211 978 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –58 338 –47 856 –52 118 –47 856

Fusion –82 - - -

Avyttring och utrangering 0 –1 0 6 219

Årets avskrivning enligt plan –10 320 –10 481 –10 315 –10 481

Summa –68 740 –58 338 –62 433 –52 118

Redovisat värde vid årets slut 149 656 159 860 149 545 159 860

Mark

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 38 346 38 346 27 846 38 346

Fusion 33 223 - - -

Avyttring och utrangering 0 0 0 –10 500

Redovisat värde vid årets slut 71 569 38 346 27 846 27 846

Summa byggnader och mark 530 909 470 358 423 630 446 526

Koncernen Moderbolaget

20131231 20121231 20131231 20121231

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 1 363 644 1 342 812 1 030 835 1 342 812 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 30 565 23 957 22 613 19 388 

Investeringsbidrag 0 –1 770 0 –1 770

Avyttring och utrangering –2 615 –1 355 –2 571 –329 595

Summa 1 391 594 1 363 644 1 050 877 1 030 835 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –761 756 –683 206 –516 093 –683 206

Avyttring och utrangering 2 464 1 240 2 453 220 690

Årets avskrivning enligt plan –81 103 –79 790 –54 460 –53 577

Summa –840 395 –761 756 –568 100 –516 093

Redovisat värde vid årets slut 551 199 601 888 482 777 514 742

Not 14 forts.

Koncernen Moderbolaget

20131231 20121231 20131231 20121231

Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 367 659 355 304 313 082 355 157 

Nyanskaffningar och omfört från pågående nyanläggningar 26 104 12 355 15 267 10 321 

Avyttring och utrangering 0 0 0 –52 396

Summa 393 763 367 659 328 349 313 082 

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets början –299 817 –279 930 –254 639 –279 846

Avyttring och utrangering 0 –521 0 39 499

Årets avskrivning enligt plan –20 155 –19 366 –14 849 –14 292

Summa –319 972 –299 817 –269 488 –254 639 

Redovisat värde vid årets slut 73 791 67 842 58 861 58 443 

Pågående nyanläggningar

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 48 081 24 987 34 617 24 987

Årets investeringar 46 465 36 920 39 057 28 591

Avyttring och utrangering 0 0 0 –8 915

Omfört till maskiner, inventarier, verktyg och installationer –13 241 –13 826 0 –10 046

Redovisat värde vid årets slut 81 305 48 081 73 674 34 617 

Not 15 Andelar i koncernföretag        

 Kapital- och  
rösträttsandelar (%) 

Antal  
andelar

Bokfört värde 
2013-12-31

Sysav Industri AB 100 1 000 120

Sysav Utveckling AB 100 1 000 50

Utgående balans 170

2013 2012

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
       
Dotterbolaget Sysav Industri AB förvärvade under 2013 Fastighetsaktiebolaget Kardborren org nr: 556310-6268 
Bolaget har per 4 december 2013 fusionerats in i Sysav Industri AB.

24

SYSAV 2013 noter

25

noter SYSAV 2013



Not 16 Andelar i intresseföretag   

Kapital- och 
rösträtts-

andelar (%)

Antal  
andelar

Bokfört  
värde i 

moderbolag
2013-12-31

Bokfört  
värde i 

 koncern
2013-12-31

PULS-Planerad Underhållsservice AB 50 15 000 1 500 23 933

PULS-ISAB Relining i Skandinavien AB 25 - 0 –2 516 

ÅGAB Syd AB 40 2 000 48 7 660 

KS Recycling AB 50 3 500 8 503 4 861 

Carl F AB 25 2 500 20 000 24 538 

Sydskånes Energikonsult AB, Sysek 25 500 25 152

Utgående balans 30 076 58 628 

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.

2013 2012

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

20131231 20121231 20131231 20121231

Förutbetalda kostnader 2 909 3 115 2 178 2 406 

Upplupna intäkter 16 052 14 863 6 257 6 328 

Utgående balans 18 961 17 978 8 435 8 734 

Not 19 Kassa, bank, checkräkningskredit        

Moderbolagets beviljade checkräkningskredit uppgår till 135 mkr (135). Utnyttjad checkkredit per 2013-12-31 
 uppgick till 0 mkr (0) i moderbolaget.       

Not 20 Eget kapital 

Aktiekapital Bundna reserver Koncern

Koncern

Ingående balans 2013-01-01 33 000 368 480 101 543 

Förskjutning mellan fria och bundna reserver - 35 836 –35 836

Utdelning - - –10 000

Årets resultat - - 54 505

Utgående balans 20131231 33 000 404 316 110 212

I bundna medel ingår kapitalandelsfond 28 549 tkr (26 838 tkr)

Moderbolag

Ingående balans 2013-01-01 33 000 5 412 55 298

Koncernbidrag - - 133 000

Utdelning - - –10 000

Årets resultat - - –100 327

Utgående balans 20131231 33 000 5 412 77 971

Not 21 Obeskattade reserver        

Koncernen Moderbolaget

20131231 20121231 20131231 20121231

Ackumulerade avskrivningar utöver plan: 

Maskiner och inventarier 0 0 463 993 446 762 

Markanläggningar 0 0 294 294 

Utgående balans 0 0 464 287 447 056 

Obeskattade reserver uppdelas i koncernen i uppskjuten skatteskuld respektive eget kapital. Se vidare not 1.  
I moderbolaget uppgår uppskjuten skatteskuld avseende obeskattade reserver till 102 143 tkr (117 576).

Not 22 Avsättningar för pensioner        

Koncernen Moderbolaget

20131231 20121231 20131231 20121231

Ingående balans 87 780 81 746 81 971 77 361

Ökning av skulden, ränta 2 332 2 008 2 192 1 859 

Ökning av skulden, personalkostnad 3 372 4 026 2 481 2 751 

Utgående balans 93 484 87 780 86 644 81 971 
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Not 23 Avsättningar för uppskjuten skatt 

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

Not 24 Avsättningar för lakvatten och upplag 

Koncernen Moderbolaget

20131231 20121231 20131231 20121231

Avsättning för hantering av lakvatten och topptäckning av 
avslutade deponier

269 942 254 396 269 942 254 396 

Avsättning för återställning av upplag 2 969 3 170 2 969 3 170 

Utgående balans 272 911 257 566 272 911 257 566 
  
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: 20131231 20121231 20131231 20121231

Inom ett år från balansdagen 40 000 50 000 40 000 50 000 

Mellan två till fem år från balansdagen 140 000 100 000 140 000 100 000 

Senare än fem år från balansdagen 260 000 340 000 260 000 340 000

Utgående balans 440 000 490 000 440 000 490 000 

Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår till 3,93 år (4,35) och den genomsnittliga 
effektiva räntan uppgår till 2,26 % (2,70). Den genomsnittliga kapitalbindningstiden uppgår till 10,97 år (11,43). 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 mkr.

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen Moderbolaget

20131231 20121231 20131231 20121231

Semesterlöneskuld 9 339 7 876 5 623 4 862 

Sociala kostnader 9 239 7 344 6 963 4 794 

Upplupen ränta 10 429 10 765 10 429 10 765 

Hantering farligt avfall 7 039 0 0 0

Förutbetalda intäkter 1 582 1 545 1 517 1 517

Övriga poster 25 999 21 196 10 350 8 981

Utgående balans 63 627 48 726 34 882 30 919 

Not 27 Ansvarsförbindelser    

Ansvarsförbindelser avser borgensåtagande för Malmö Jaktskyttecenter Spillepeng ideell förening.

 Malmö 20 mars 2014
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REVISIONSBERÄTTELSE GRANSKNINGSRAPPORT

Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag, 
Sysav.

Vi har granskat Sydskånes avfallsaktiebolag 
Sysav (org.nr 556187-0410) och koncernens 
 verksamhet under år 2013. 

Granskningen har avsett verksamhetens inne-
hållsmässiga inriktning, omfattning samt den 
interna kontrollens kvalitet. Vi har tagit del av 
bolagets och koncernens ekonomiska rapporte-
ring. Granskningen har baserats på de beslut 

 fullmäktige och bolagsstämman 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 före-
ligger därmed inte.

Malmö den 20 mars 2014

 Sten Dahlvid Bertil Göransson
 Lekmannarevisor Lekmannarevisor

Till årsstämman i Sydskånes avfallsaktiebolag,  
org nr. 556187-0410.

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Sydskånes avfallsaktiebolag, för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för års-
redovisningen 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 års-
redovisningen 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 till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalan-
den.

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 2013 och av dessas finansiella resultat 
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. För-

valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens 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 koncernre-
dovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Sydskånes avfallsaktiebolag, för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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 för-
slaget 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 aktiebolags-
lagen.

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 
 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 20 mars 2014

Bengt Fromell
Auktoriserad revisor
Mazars SET Revisionsbyrå AB
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Till grund för Sysavs verksamhet finns konsorti-
alavtal, bolags ordning, ägardirektiv, gällande 
lagar, förordningar och direktiv samt bolagets 
vision, övergripande mål, kärnvärden och verk-
samhetspolicy. 

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 kvalitetsmäs-
sigt bra tjänster och produkter inom avfalls- och 
återvinningsområdet. Målet ska vara att maxi-
mera 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 års-
stämma för tiden fram till nästa ordinarie års-
stämma. 

Sysavs kretsloppsplan
Sysavs kretsloppsplan anger inriktningen för 
avfallshanteringen för både Sysav och ägarkom-
munerna 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 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 trippel-
certifikat.

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.

FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN 

(tKr oM inte AnnAt AngeS)       
     
 2013 2012 2011 2010 2009
     
Ur resultaträkningen     
Nettoomsättning 820 298 796 467 815 162 795 715 749 944
Resultat efter finansiella poster 46 470 56 654 65 436 33 892 26 868
Skatt på årets resultat 8 035 –12 383 –19 388 –11 416 –8 781
Årets resultat 54 505 44 271 46 048 22 476 18 087
     
Ur balansräkningen     
Anläggningstillgångar 1 323 851 1 266 116 1 326 299 1 407 909 1 469 089
Omsättningstillgångar 290 358 324 677 271 745 246 804 208 967
     
Summa tillgångar 1 614 209 1 590 793 1 598 044 1 654 713 1 678 056
     
Bundet eget kapital 437 316 401 480 407 015 361 545 342 497
Fritt eget kapital 110 212 101 543 51 737 51 159 47 731
Långfristiga skulder och avsättningar 894 734 917 576 964 390 1 066 880 1 114 762
Kortfristiga skulder 171 947 170 194 174 902 175 129 173 066
     
Summa eget kapital och skulder 1 614 209 1 590 793 1 598 044 1 654 713 1 678 056
     
Balanslikviditet  1,7 2,7 2,3 2,2 2,0
Soliditet 34% 32% 29% 25% 23%
     
Ur kassaflödesanalysen     
Kassaflöden från den löpande verksamheten 214 284 139 222 141 945 162 379 169 340
Kassaflöden från investeringsverksamheten –179 862 –60 897 –42 390 –60 542 –108 181
Kassaflöden från finansieringsverksamheten –42 842 –58 473 –102 490 –57 003 –2 800
     
Årets kassaflöde –8 420 19 852 –2 935 44 834 58 359
     
Personal     
Löner och ersättningar 113 354 108 941 101 143 99 763 92 876
Sociala kostnader 56 398 52 069 52 797 38 913 59 167
     
Antal årstjänster 283 285 270 249 252
     
Taxa     
Hushållsavfall, kr/ton 680 680 680 665 665
Industriavfall, kr/ton 0–2000 0–2000 0–2 000 0–1 800 0–1 800

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. 
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
I SAMMANDRAG FÖR SYSAV INDUSTRI AB    

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING  
I SAMMANDRAG FÖR SYSAV UTVECKLING AB    

reSultAträKning i SAMMAnDrAg (tKr)       

    2013 2012
  
Omsättning  447 145  427 249 
Rörelsens kostnader  –291 961  –318 948 

Rörelseresultat  155 184  108 301 

Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter  1 085  788 
Räntekostnader  –1 745  –1 842 

Resultat efter finansiella poster  154 524  107 247 

Bokslutsdispositioner  –4 697  –460 

Resultat före skatt  149 827  106 787 
Skatt på årets resultat  –11 180  –78 

Årets resultat  138 647  106 709 

  

bAlAnSräKning i SAMMAnDrAg (tKr)       

 2013–12–31 2012–12–31
Tillgångar   

Anläggningstillgångar   
Materiella anläggningstillgångar  158 906 67 742
Finansiella anläggningstillgångar  0 0
Summa anläggningstillgångar  158 906 67 742

Omsättningstillgångar   
Varulager  1 617 3 411
Kortfristiga fordringar  81 123 96 796
Kassa, bank  87 307 48 521

Summa omsättningstillgångar  170 047 148 728
  
SUMMA TILLGÅNGAR  328 953 216 470
  
Eget kapital och skulder   

Eget kapital   
Bundet eget kapital  120 120
Fritt eget kapital  1 557 46
Summa eget kapital  1 677 166

Obeskattade reserver  10 460 460

Avsättningar   
Uppskjuten skatteskuld 15 241 0
Summa avsättningar 15 241 0

Långfristig skuld till koncernföretag  39 812 44 805
  
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 20 176 22 915
Skulder till koncernföretag 202 560 117 218
Skatteskuld 2 759 0
Övriga kortfristiga skulder 36 268 30 906
Summa kortfristiga skulder 261 763 171 039
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 328 953 216 470

reSultAträKning i SAMMAnDrAg (tKr)       

    2013 2012
  
Nettoomsättning  6 985  6 915 
Rörelsens kostnader  –6 912  –6 845 
  
Rörelseresultat  73  70 
  
Resultat från finansiella poster   
Ränteintäkter  71  79 
Räntekostnader  –142  –150 
  
Resultat efter finansiella poster  2  –1 
  
Bokslutsdispositioner  0  0 
  
Resultat före skatt  2  –1 
  
Skatt på årets resultat  –2  1 
  
Årets resultat  0  0 
  
  

bAlAnSräKning i SAMMAnDrAg (tKr)       

 2013–12–31 2012–12–31
  
Tillgångar   
 
Anläggningstillgångar   
Inventarier  19 39
Summa anläggningstillgångar  19 39
  
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar  3 275 3 330
Kassa, bank  5 278 4 341
Summa omsättningstillgångar  8 553 7 671
  
SUMMA TILLGÅNGAR  8 572 7 710
  
Eget kapital och skulder   
  
Eget kapital   
Bundet eget kapital  100 100
Fritt eget kapital  0 0
Summa eget kapital  100 100
  
Avsättningar   
Avsättningar för pensioner 6 840 5 809
Summa avsättningar 6 840 5 809
  
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder 507 393
Övriga kortfristiga skulder 1 125 1 408
Summa kortfristiga skulder 1 632 1 801
  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 572 7 710
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STYRELSE

LEDNINGSGRUPP

Tommy Nyström
Chef  strategisk 
affärsutveckling

Anders Persson
VD 
Sysav Utveckling AB

Frank Holmström 
Administrativ chef

Håkan Rylander
VD

Gunilla Carlsson
Kommunikations- 
chef

Kjerstin Ekvall
Avdelningschef  
 Biotecavdelningen

Från vänster:
Håkan Rylander, VD
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), 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:
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
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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
Fax 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
Fax 040-635 18 10 
www.sysav.se
VD: Stig Edner
VD: Anders Persson (från 1 maj 2013)

Sysav Industri AB
Spillepengsgatan 13
Box 50344
202 13 Malmö
Telefon 040-635 18 00
Fax 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
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 9 maj 2014 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.
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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


