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SVENSK GLASÅTERVINNING AB                Org nr 556049-1481         
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
 
ALLMÄNT 
Svensk Glasåtervinning AB som startade sin verksamhet 1986, ägs gemensamt av Ardagh Glass 
Limmared AB, Dagligvaruleverantörers förbund, Sprit & Vinleverantörsföreningen, Svensk 
Dagligvaruhandel och Sveriges Bryggerier.  
 
Bolagets verksamhet är att bedriva insamling och materialåtervinning av använda och utsorterade 
glasförpackningar enligt Förordningen om producentansvar för förpackningar.  Enligt 
förordningen skall producenterna på ett miljömässigt godtagbart sätt samla in och återvinna 70 % 
av den mängd glas som de tillför marknaden.  
 
 
VERKSAMHETEN UNDER ÅRET 
År 2015 samlade bolaget in 201 179 ton (197 093 ton) glasförpackningar från hushåll, industri 
och andra förbrukare. I denna mängd ingår en icke obetydlig andel förbrukade glasförpackningar 
som härrör från oregistrerad import av alkoholhaltiga drycker. 
 
Mängden glasförpackningar på den svenska marknaden år 2015 som omfattas av Förordningen 
om producentansvar (exklusive oregistrerad import), är beräknad till 202 296 ton (193 502 ton). 
Insamlingsgraden blir därmed 99 % (102 %). Återvinningsgraden beräknad mot 
producentmarknaden uppgår till 94 % (93 %), vilket skall sättas i relation till kravet i 
förordningen om 70 %. Nya krav kommer att gälla från år 2020 på 90 % materialåtervinning för 
glas. 
 
Glasråvaror har främst levererats till förpackningstillverkare i Sverige och Danmark och till 
tillverkare av isoleringsprodukter för byggnadsindustrin i Sverige och Norge samt till 
skumglastillverkning i Sverige. Dock finns ett visst fortsatt behov att avsätta glas på 
exportmarknader utanför Skandinavien. År 2015 exporterade bolaget 23 % (15 %) av den totala 
produktionen till glasbruk utanför Skandinavien.  
 
Under året har bolaget avyttrat sin aktiepost (10 %) i skumglastillverkaren Hasopor Hammar AB. 
 
Svensk Glasåtervinning har under året blivit certifierad enligt EU förordningen nr 1179/2012 
”End of Waste (EOW)”, om kriterier för fastställande av när krossglas upphör att vara avfall. För 
att säkerställa överensstämmelserna med kriterierna krävs ett godkänt ledningssystem. 
Certifikatet är giltigt i tre år till 2018.  
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE 
Svensk Glasåtervinnings verksamhet finansieras, dels med förpackningsavgifter, dels med 
försäljningsintäkter på upparbetad krossglasråvara. 
 
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (kkr) 
 2015 2014 2013   2012     2011  
         
Nettoomsättning 220 198 210 245 215 005 189 883 193 814
      
därav        försäljning   88 148  86 512   87 365   67 275   67 372
               
                 återvinningsavgifter 132 050 123 733 127 640 122 608 126 442
        
Resultat efter finansiella poster      1 555     2 290     5 575   11 364   24 422
            
Balansomslutning  176 108 179 031 174 617 174 713 168 665
     
Soliditet (%)    53  51      51      48     45
           
Insamlingsgrad   (%)    99  102      97      94     92
    
Återvinningsgrad   (%)    94    93      89      88     87
                         
Processförluster i kg avfall/ton    50    73     86      61     63
                           
Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. 

 
Bolagets resultat efter finansiella poster har försämrats något och uppgår till 1 555 (2 290) kkr.  
  
OREGISTRERAD INFÖRSEL AV ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 
Bolaget tar fortsatt emot förbrukade glasförpackningar från oregistrerad införsel av 
alkoholhaltiga drycker trots att de inte omfattas av det svenska producentansvaret.  
Återvinningen finansieras fortsatt av de svenska producenterna och importörerna. 
 
MILJÖ 
Svensk Glasåtervinning bedriver verksamhet med miljötillstånd enligt miljöbalken för 
sorteringsanläggningen i Hammar och deponin för restavfall vid Gärdshyttan. 
Sorteringsanläggningen har tillstånd från Länsstyrelsen att ta emot högst 220 000 ton insamlat 
glas per år. Arbetet med att söka nytt verksamhetstillstånd på 280 000 ton per har startats under 
2015. Samråd med Länsstyrelsen, tillsyningsmyndigheten och de enskilda som antas bli särskilt 
berörda har hållits av bolaget. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att den planerade 
verksamheten inte har sådan karaktär eller berör sådana områden att verksamheten kan ha 
betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har även beslutat om förlängd prövotid med 
utredningsvillkor och provisoriska villkor för buller. Länsstyrelsen har lämnat nytt tillstånd till 
deponering av avfall från bolaget på Gärdshyttan i Askersunds kommun. Tillståndet är att 
deponera 180 000 kbm avfall bestående av maskinellt utrensad avfallsfraktion från 
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glasåtervinning. Beslutet har vunnit laga kraft. 
 
INVESTERINGAR 
Under året har bolaget investerat 18,1 mkr (9,1 mkr). Investeringarna avser uppgraderingar i 
processutrustning, pålastningsfickor samt analysutrustning 
 
INSAMLINGSVERKSAMHET 
Svensk Glasåtervinning har avtal med områdesentreprenörer om insamling i samtliga av landets 
kommuner. Avtalens löptid varierar mellan 2-5 år. Strategiskt sker en översyn av 
områdesleverantörer i antal och områdesansvar. Efterhand som avtalens giltighet går ut införs 
den nya avtalsstrukturen som inkluderar Fastighetsnära insamling (FNI). 
 
För drift av det rikstäckande systemet med återvinningsstationer (ÅVS) finns ett uppdragsavtal 
med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB. Uppdragsavtalet spänner över flera år och 
signerades i mars 2014. Uppdragsavtalet baseras på det aktieägaravtal som tecknats mellan 
bolagen. Svensk Glasåtervinning ansvarar via sina områdesleverantörer för tömning av 
behållarna på ÅVS stationerna och sedan hela logistiken fram till leverans till 
återvinningsanläggningen i Hammar.    
 
FRAMTIDA UTVECKLING 
Marknaden för glasförpackningar och därmed insamlingen av glasförpackningar bedöms fortsätta 
att öka med 1-3 % årligen under de närmast kommande åren.  
 
RISKER 
Företaget har en dominerande ställning i landet när det gäller insamling av förpackningsglas, de 
risker som finns är i första hand politiskt betingade men vi bedömer att företaget med fördel 
kommer kunna hantera även ett läge med eventuell ny lagstiftning kring insamlingsansvaret.  
 
Handel i utländsk valuta är begränsad och bedöms påverka framtida resultat i mycket liten 
omfattning. 
 
Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Kreditrisker hanteras av 
företagsledningen som följer upp och analyserar kreditrisken för varje ny kund innan 
standardvillkor för betalning och leverans erbjuds. Riktlinjer finns för att säkerställa att all 
försäljning av glasprodukter sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. 
 
FÖRSLAG TILL DISPOSITION  
Till årsstämmans förfogande står följande medel 
 
Balanserat resultat 62 376 866 
Årets resultat         10 358 
   Kronor 62 387 224 
 
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överföres 
kronor 62 387 224. 
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SVENSK GLASÅTERVINNING AB Org nr 556049-1481

RESULTATRÄKNING (kkr)

Not 2015 2014
Rörelseintäkter

Nettoomsättning 2 220 198 210 245
Övriga rörelseintäkter 242 624

Summa rörelseintäkter 220 440 210 869

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -137 332 -134 726
Övriga externa kostnader 3,20 -47 152 -42 830
Personalkostnader 4 -23 484 -21 027
Avskrivningar 5,6,7 -10 528 -9 634
Övriga rörelsekostnader -438 -65

Summa rörelsekostnader -218 934 -208 282

Rörelseresultat 1 506 2 587

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar 12 0 -1 000
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter 9 49 705
Räntekostnader och liknande 
resultatposter 0 -2

Summa resultat från finansiella poster 49 -297

Resultat efter finansiella poster 1 555 2 290

Bokslutsdispositioner 10 -1 500 69
Skatt på årets resultat 22 -44 -792

Årets resultat 10 1 567
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SVENSK GLASÅTERVINNING AB    Org nr 556049-1481

BALANSRÄKNING (kkr)

TILLGÅNGAR
Not 2015-12-31 2014-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5 52 846 42 074
Inventarier, verktyg och installationer 6 192 341
Förbättringsutgifter på annans fastighet 7 279 305
Pågående nyanläggningar 8 29 3 036

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 11 20 20
Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 265 1 265

Summa anläggningstillgångar 53 631 47 041

Omsättningstillgångar

Varulager
Råvaror och förnödenheter 8 570 6 980

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 39 026 28 066
Övriga fordringar 5 782 4 901
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter 13 17 360 16 083

Kortfristiga placeringar 14 16 223 42 297

Kassa och bank 35 516 33 663

Summa omsättningstillgångar 122 477 131 990

SUMMA TILLGÅNGAR 176 108 179 031
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SVENSK GLASÅTERVINNING AB

BALANSRÄKNING (kkr)

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital 15

Bundet eget kapital
Aktiekapital (12.750 aktier kvotvärde 100:-) 1 275 1 275
Reservfond 421 421

1 696 1 696
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 62 377 60 810
Årets resultat 10 1 567

62 387 62 377

Summa eget kapital 64 083 64 073

Obeskattade reserver 16 36 483 34 983

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld 15 653 17 323
Övriga skulder 1 217 1 411
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 17 58 671 61 241

Summa kortfristiga skulder 75 541 79 975

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 176 108 179 031

STÄLLDA SÄKERHETER 18 1 611 2 611

ANSVARSFÖRBINDELSER 19 0 600
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SVENSK GLASÅTERVINNING AB Org nr 556049-1481

Kassaflödesanalys
Not 2015 2014

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 506 2 587
Avskrivningar 10 528 9 634
Övriga ej likvidpåverkande poster 21 0 -635
Erhållen ränta 49 705
Erlagd ränta 0 -2
Betald skatt -673 -1 155

Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 410 11 134
före förändring av rörelsekapital

Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager -1 590 -2 062
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar -12 489 116
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder -4 434 2 916

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 103 12 104

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -18 118 -9 063
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 0 -20
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 847
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar 1 000 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17 118 -8 236

Årets kassaflöde -24 221 3 868
Likvida medel vid årets början* 75 960 72 092
Likvida medel vid årets slut* 51 739 75 960

* I likvida medel ingår kassa och bank samt kortfristiga placeringar 
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SVENSK GLASÅTERVINNING AB Org nr 556049-1481

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (kkr om inte annat anges)

Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med  tillämpning av årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningingsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Intäkter
Försäljning av varor redovisas vid leverans till kunden i enlighet med leveransvillkor. Försäljning
redovisas netto efter moms, rabatter och kursdifferenser i utländsk valuta. Intäkter för återvinnings-
avgift periodiseras och redovisas i den period som upparbetningen av glaset beräknas slutföras, vilket
i dag är 4,5 månader efter att producenten/importören deklarerar sin försäljning till bolaget.

Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Varulager
Varulagret värderas till nettoförsäljningspris.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla 
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till 
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens 
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som 
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. 
Linjär avskrivningsmetod används för materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas:

Maskiner och andra tekniska anläggningar
   Stommar 10 år
   Fasader, yttertak, fönster 10 år
   Transportörer 5-10 år
   Sorteringsmaskiner 7-10 år
   Övrigt 5-10 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10-20 år
Inventarier, verktyg och installationer 3-10 år

Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och 
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övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas 
i balansräkningen när Svensk Glasåtervinning AB blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och företaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli  inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde. 

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning 
redovisas aktierna till anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de 
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. 
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga 
enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. 

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna 
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Aktuell 
skatt redovisas i resultaträkningen om inte skatten än hänförlig till en händelse eller transaktion som 
redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Forskning och utvecklingskostnader
Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. 

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- resp utbetalningar.
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld)

i förhållande till balansomslutningen.
Insamlingsgrad Total insamling i förhållande till producentmarknaden.
Återvinningsgrad Total insamling i förhållande till producentmarknaden justerat för deponi.
Processförluster Antal kg avfall till deponi i förhållande till antal ton processat.

Uppskattningar och bedömningar
Intäkter för återvinningsavgift periodiseras och redovisas i den period som upparbetningen av glaset
beräknas slutföras, vilket idag är 4,5 månader efter att producenten/importören deklarerar sin
försäljning till bolaget. Denna praxis har gällt sedan producentansvaret infördes.
Om glasets bedömda genomloppstid, som företagsledningen beräknar uppgå till 4,5 månader enligt
ovan, skulle förändras med +/- 15 dagar skulle det påverka redovisad periodisering med ca +/- 5 msek.

Företaget har en dominerande ställning i landet när det gäller insamling av förpackningsglas, de risker 
som finns är i första hand politiskt betingade men vi bedömer att företaget med fördel kommer kunna 
hantera även ett läge med eventuell ny lagstiftning kring insamlingsansvaret. Företagsledningen gör
bedömningen att det i dagsläget inte har en påverkan på bolagets finansiella rapportering.

2015 2014
Not 2 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar

och geografiska marknader
Försäljningsintäkter 88 148 86 512
Återvinningsavgifter 132 050 123 733

220 198 210 245
Varav

Sverige 172 518 167 984
Norge 4 787 4 975
Danmark 19 080 22 238
Övriga länder 23 813 15 048

220 198 210 245

Not 3  Ersättning till revisorer
Revisionsuppdraget 66 89
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 15 15
Övriga konsultuppdrag 0 0

Not 4  Personalkostnader
Medelantal anställda (st)
Antal anställda 40 36
Varav män 21 19

Löner och andra ersättningar
   Styrelse och verkställande direktör 1 872 1 843
   Övriga anställda 14 493 13 799

Sociala avgifter enligt lag och avtal och pensionskostnader
   Styrelse och verkställande direktör 922 913
      (varav pensionskostnader) (334) (334)
   Övriga anställda 4 712 4 052
      (varav pensionskostnader) (669) (527)

21 999 20 607
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Avgångsvederlag till VD, som kan initieras av bolaget, skall utgå med ett belopp motsvarande
18 månadslöner. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
   Antal styrelseledamöter och VD 12 12
   Varav män 9 9

2015-12-31 2014-12-31
Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde 133 082 127 777
Inköp 18 089 5 922
Omklassificeringar 3 036 218
Försäljningar och utrangeringar -835
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 154 207 133 082

Ingående avskrivningar -91 008 -82 425
Försäljningar och utrangeringar 835
Årets avskrivning -10 353 -9 418
Utgående ackumulerade avskrivningar -101 361 -91 008

Redovisat värde 52 846 42 074

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde 2 653 3 434
Inköp 0 105
Omklassificeringar
Försäljningar och utrangeringar 0 -886
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 653 2 653

Ingående avskrivningar -2 312 -2 814
Försäljningar och utrangeringar 691
Årets avskrivning -149 -189
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 461 -2 312

Redovisat värde 192 341

Not 7 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde 540 611
Försäljning och utrangeringar -71
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 540 540

Ingående avskrivningar -235 -263
Försäljning och utrangeringar 54
Årets avskrivning -26 -26
Utgående ackumulerade avskrivningar -261 -235

Redovisat värde 279 305

Not 8 Pågående nyanläggningar
Ingående nedlagda kostnader 3 036 218
Under året nedlagda kostnader 29 3 036
Årets omklassificeringar -3 036 -218

Redovisat värde 29 3 036
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Not 9 Övriga ränteintäkter 2015 2014
Utdelningar 26 448
Ränteintäkter 23 257

49 705

Not 10 Bokslutsdispositioner 2015 2014
Avsättning till periodiseringsfond 0 -600
Skillnad mellan bokförda avskrivningar och
avskrivningar enligt plan -1 500 669

-1 500 69

Not 11 Andelar i intresseföretag 2015-12-31 2014-12-31
Förpacknings o Tidningsinsamlingen AB, 556665-4090, säte i 
Stockholm, 200 (av 2 000) aktier 20 20

20 20

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Onoterade aktier och andelar
Hasopor  Hammar AB, 556715-1278, säte i Askersund 0 1 000
0 (20 000) aktier, andelsinnehavet var 10%
Vindkraft Gässlingen, 769613-1205, 50 (av 8 900) andelar 265 265

265 1 265

Nedskrivning av innehavet i Hasopor Hammar AB gjordes med 50%, vilket motsvarar -1 000 kkr, 
under räkenskapsåret 2014.

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror 198 288
Upplupna återvinningsavgifter 16 937 15 579
Övriga poster 225 216
Summa 17 360 16 083

Not 14 Kortfristiga placeringar
Marknadsnoterade värdepapper
    Ingående värde 42 297 37 967
    Årets avyttringar -40 999 -36 907
    Inköp 15 026 41 237
    Värdereglering/nedskrivning -101 0
    Utgående värde 16 223 42 297

Bokfört värde kortfristiga placeringar 16 223 42 297
Marknadsvärde 16 223 42 316



13(14)
Not  15 Förändring av eget kapital

2015-12-31 2014-12-31
Not  16 Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 10 570 10 570
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar
och avskrivningar utöver plan 25 913 24 413
Summa 36 483 34 983

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader 3 402 3 473
Förutbetalda återvinningsavgifter 46 159 46 517
Upplupna kostnader inlevererat glas 5 336 7 052
Upplupna kostnader återvinningsstationer 2 697 3 204
Övriga poster 1 077 995
Summa 58 671 61 241

Not 18 Ställda säkerheter
Avseende övriga engagemang
         Likvida medel (deponering av glas) 1 611 1 611
         Andra långfristiga värdepappersinnehav 

(Hasopor Hammar AB, 20 000 aktier) 0 1 000
1 611 2 611

Not 19 Ansvarsförbindelser
Borgen till förmån för annat företag 0 600

Not 20 Operationella leasingavtal 2015 2014
Hyreskostnader 1 445 1 475
Övriga leasingkostnader 33 68
Lägsta belopp att betala i leasing/hyra inom 12 månader är 1 060 kkr (fg år 1 189 kkr).
Lägsta belopp att betala i leasing/hyra inom 2 till 5 år är 3 180 kkr (fg år 2 770 kkr).

Not 21 Ej likvidpåverkande poster
Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 0 -635

0 -635

Not 22 Skatt på årets resultat
Redovisat resultat före skatt 55 2 359
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -12 -519
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 6
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -23 -240
Skatteeffekt av  schablonränta på periodiseringsfond -15 -33
Redovisad skattekostnad -44 -792

Fritt Summa 
Aktie- Reserv- eget eget
kapital fond kapital kapital

Eget kapital 2014-12-31 1 275 421 62 377 64 073
Årets resultat                     10 10

Eget kapital 2015-12-31 1 275 421 62 387 64 083
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