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Universum 4,5 miljarder f Kr. Ett glödande klot 

skriker ut sin krampaktiga smärta. Jorden. 

Världens nu äldsta uppfinning har precis fötts. 

 Mycket har hänt här på jorden under åren 

som gått. Stenålder har förbytts till bronsålder, 

stridslystna kungar har gått vilse i dimmor och 

 såpakändisar har passerat revy.  I oförminskad 

SRV ÅTERVINNING 

ÅRSREDOVISNING 2007

kl   t
takt har också nya uppfiningar sett dagens ljus: 

datorn, frysboxen, bilen... Uppfinningar som fört 

livet på jorden framåt. Men som vi också måste ta 

omhand när de passerat bäst-före-datum. Så att 

vårt älskade klot kan leva ett gott liv i ytterligare 

4,5 miljarder år. Minst.
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ÅRET I KORThET

På Sofielund uppgick återvinningen till 

253 418 ton (inklusive farligt avfall).         

Av allt avfall som återvanns på Sofielund 

gick 113 909 ton till material återvinning,  

66 019 ton till bränsleråvara och 22 823 ton 

till biologisk behandling (kompost och röt-

ning). Under året tog vi hand om 52 200 ton 

farligt avfall, varav 50 667 ton återvanns.

Omsättningen uppgick till 359,9 Mkr. 

Rörelse vinsten blev 14,4 Mkr.

Vinsten efter skatt uppgick till 9,5 Mkr. 

En rad åtgärder för att få in mer farligt 

avfall genomfördes under året. Bland annat 

finns nu en ny väg och lastkaj på Sofielund 

som gör det lättare att lämna farligt avfall. 

Vidare har ytorna på avdelningen för farligt 

avfall utökats, vilket gör det enklare att ta 

emot större avfallsmängder. 

Ett arbete med att kvalitetscertifiera SRV 

påbörjades. För att öka engagemanget och 

kunskapen om certifieringen fick hela perso-

nalen gå en processutbildning. 

Kundservice tog fram en ny policy för hur 

hur man ska kommunicera effektivare. 

Resultatet blev bättre tillgänglighet och 

nöjdare kunder.

Under året blev vi dessutom hälsodiplome-

rade, som ett resultat av en framgångsrik 

sastning på ett friskare SRV.

Nöjda medarbetare är en förutsättning 
för att få nöjda kunder”

och vi räknar med att vara kvalitetscer-
tifierade enligt ISO 9001 någon gång 
vid halvårsskiftet 2008. 

2007
Årets resultat på 14,3 Mkr är ett bra 
resultat och nästan en miljon kronor 
bättre än budget. Resultatet kunde 
ha varit ännu bättre om inte stats-
makterna väldigt sent bestämt att 
inbetal ningar till pensioner skulle ökas. 
Bolagets omsättning minskade med 
4% – jämfört med 2006 – till 360 Mkr. 
Detta beror framförallt på att SRV 
inte längre tömmer tidningspapper 
på återvinningsstationerna och för att 
avtalet med Stockholms stad, om att 
behandla grovsopor, löpte ut under 
året. Trots minskningen är omsätt-
ningen helt i linje med vår långsiktiga 
strategi och redan 2008 räknar vi med 
att omsättningen återigen ökar.

Nya tjänster
Ett led i att förbättra för våra kunder 
är att ständigt utveckla nya tjänster. 
Under året har vi haft en mycket 
lyckad lansering av PLUS-tjänster 
som innebär att vi bland annat kan 
hjälpa till med hämtning av avfall inne 
i lokaler, städning, klottersanering och 
arkivrensning.
 Ytterligare en tjänst som vi har ut-
vecklat och testat under året är ett nytt 
sätt att samla in farligt avfall. Lanse-

KOMMUNIcERa&SÄLJa TRaNSPORTERa ÅTERVINNa FaKTURERa

Vi jobbar processorienterat. Tydligare ansvar, lättare att identifiera problem, bättre uppföljning och i slut
änden nöjdare kunder. Fördelarna med att vara ett processorienterat företag är många. Vår process bygger på 
att  kommunicera & sälja, transportera, återvinna och fakturera. därtill finns två stödenheter: Miljö&kvalitet och 
Personal. Arbetet mellan enheterna ska vara tydligt och effektivt med ett gemensamt kundfokus.  

Nyckeln till framgång
Återvinningsbranschen har de senaste 
åren till stor del präglats av avreglering, 
ökad konkurrens, debatt om kommu-
nala bolagens roll samt nya lagar för att 
styra mot ökad återvinning och bättre 
miljö. Allt detta har ställt stora krav 
på att förändra och utveckla SRV:s ar-
betssätt. Grunden för att nå framgång 
i detta arbete har hela tiden varit nöjda 
medarbetare. Nöjda medarbetare är en 
förutsättning för att få nöjda kunder, 
som i sin tur är en förutsättning för att 
bli ett framgångsrikt företag. 
 Vi bestämde oss tidigt för att sam-
arbete och delaktighet var två nyckel-
ord i arbetet mot att få nöjda medarbe-
tare. Senare har samtliga medarbetare 
varit med och tagit fram företagets 
spelregler. Dessa baseras på våra 
grundvärderingar – Respekt, Engage-
mang, Samarbete och Affärsmässighet. 
Medarbetarundersökningar visar att 
medarbetarna ständigt har blivit mer 
och mer nöjda och det är med glädje vi 
konstaterar att medarbetarna på SRV 
aldrig har varit så nöjda som de är nu. 
 
Från teknikfokus till kundfokus
För att få nöjda kunder räcker det inte 
med enbart nöjda medarbetare. Vi 
genomför därför ett förändringsarbete 
för att ta SRV från ett teknikfokuserat 
företag till ett kundorienterat företag 
med en gemensam kundprocess och en 

gemensam företagskultur. Kundproces-
sen kan liknas vid en kedja som inte 
är starkare än sin svagaste länk. Vi har 
därför lagt mycket tid på att identifiera 
vilka våra svaga länkar är och försökt 
stärka dessa. Med hjälp av kundpro-
cessen är det även enkelt att visa hur 
alla arbetsmoment hänger ihop med 
varandra och att alla medarbetare är 
viktiga för att få nöjda kunder. 

Ständiga förbättringar – ett krav 
i kvalitetsarbetet
En förutsättning för utveckling är att 
arbeta med ständiga förbättringar. 
Även här är det viktigt att samtliga 
medarbetare deltar. För att fart på för-
bättringsarbetet sattes inför 2007 upp 
ett mål att medarbetarna skulle lämna 
in 300 förbättringsförslag. Vi tyckte 
då att det var ett ambitiöst mål men 
det slogs med råge – 464 förbättrings-
förslag lämnades in. 

Kvalitetscertifiering
Med kartlagda rutiner och ett arbets-
sätt som strävar efter ständiga för-
bättringar, uppfyller vi de krav som 
ställs på en kvalitetscertifiering. Inför 
2007 bestämde vi oss därför för att ha 
som mål att kvalitetscertifiera SRV. 
Kvalitets revisorerna från SP Certifie-
ring har besökt oss vid två tillfällen 
och gått igenom våra rutiner m.m. 
Resultatet har varit mycket positivt 

ring av denna tjänst kommer att ske 
under 2008, men redan nu har många 
visat stort intresse. För att öka fokus 
på denna tjänst har vi även anställt en 
säljare som kommer att fokusera på 
att sälja insamling och behandling av 
farligt avfall.

Några ord om återvinnings-
stationerna
Slutligen vill jag ta tillfället i akt och 
ånyo peka på städningen av åter-
vinningsstationerna (ÅVS:erna) på 
Södertörn. Systemet med ÅVS:er, som 
är landsomfattande, ägs av materialbo-
lagen och deras gemensamma service-
bolag Förpacknings- & Tidnings-
insamlingen (FTI). Det arbete SRV 
utför gör vi på uppdrag åt dessa bolag. 
Vi har många gånger pekat på  att 
det behövs mer resurser för att städa 
ÅVS:erna. Nu verkar FTI ha hörsam-
mat detta. Från 2009 är deras ambition 
att samtliga ÅVS:er skall städas efter 
behov, vilket innebär att ”städpengen” 
kommer att variera från ÅVS till ÅVS. 
Vår förhoppning är att FTI står fast 
vid detta och att vi inom kort där-
för kommer att få renare ÅVS:er på 
Södertörn.

Stefan Hollmark
VD och koncernchef   
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Ny policy, bättre service
Hemligheten med en bra kundservice 
är att ha korta väntetider och samti-
digt ge ett trevligt och korrekt bemö-
tande. En ekvation som kan vara svår 
att få ihop. Vi löste problemet med 
en ny servicepolicy som steg för steg 
beskriver hur vi ska kommunicera. 
   Alla kundkommunikatörer fick 
genomgå en skräddarsydd utbildning. 
Dessutom fick medarbetarna tillgång 
till en coach som gav konkreta råd 
och tips. Resultatet lät inte vänta på 
sig. Kvaliteten har blivit bättre och 
väntetiden kortare.

Fortsatt satsning på 
hushållskunderna  
Under 2007 genomförde vi en rad 
aktiviteter för våra hushållskunder.  
Bland annat publicerade vi löpande 
annonser i lokalpressen, där kunderna 
fick ta del av aktuell information, 
varvat med nyheter, tips och erbjudan-
den. För tredje året i rad genomförde 
vi även en kampanj för vår populära 
Södertörnsjord (som vi framställer 
av komposterat matavfall och träd-
gårdsavfall). Dessutom deltog vi med 
tävlingar och utställningar på kom-
mundagarna i Botkyrka, Haninge och 
Huddinge. Stort som smått, kort sagt.

2007 blev ännu ett framgångsrikt 

marknadsföringsår. inte minst för 

vår kundservice som tog fram en ny 

policy för kommunikationen. 

Resultatet? Kortare väntetider och 

gladare kunder.

hemligheten är korta väntetider 
och trevligt bemötande”

Ökad dialog med företagskunderna
För att stärka kommunikationen med 
våra företagskunder startade vi ett 
 nyhetsbrev som ska ges ut fyra gånger 
om året. Vidare fick våra dekaler ett 
nytt spännande bild- och formspråk. 
Har då intresset för någon speciell 
tjänst ökat under året? Ja, efterfrågan 
för våra Plustjänster växte kraftigt 
vilket ledde till flera stora affärer. Här 
ser vi en stor marknadspotential!

allt fler känner till oss
I årets kundnöjdhetsmätning kunde vi 
konstatera att kännedomen om SRV 
ökat bland våra kunder. Dessutom har 
helhetsuppfattningen av oss blivit nå-
got positivare, jämfört med föregående 
års undersökning. 

Fortsatt arbete med varumärket
Arbetet som inleddes 2006 med att se 
över vårt varumärke gick in i en ny fas, 
där vi bland annat genomförde en un-
dersökning av vårt namn och föreslog 
en ny marknadsposition. 

den första datorn konstruerades 1936 av den tyske ingenjörsstudenten Konrad Zuse. Föga anade han väl 

då att det 70 år senare skulle gå att träffa sin blivande livspartner via en dylik makapär? Att nätdejtandet 

sliter ut allt fler datorer låter vi vara osagt. Men faktum är att vi sorterar och återvinner allt fler datorer. 

det mesta blir råvaror till nya produkter. exempelvis blir plasten i datorerna nya parksoffor och lastpallar.

KÄRLEK 2.0

KOMMUNIcERa&SÄLJa TRaNSPORTERa ÅTERVINNa FaKTURERa



8 SRV åRSRedoViSning 2007 SRV åRSRedoViSning 2007 9

Sophämtning 2.0 
Tänk om man kunde se om sophämt-
ning har skett bara genom en knapp-
tryckning på datorn? Inom kort kan 
det bli verklighet för oss. Försöket 
med digital sophämtning intensifiera-
des under 2007. Införande sker under 
de kommande åren.

Nya rutiner, bättre miljö
Under 2007 såg vi över våra trans-
portrutiner. Resultatet blev att vi nu 
kan utnyttja våra personal- och mate-
rialresurser bättre. Bland annat köpte 
vi in nya fordon med större lastkapa-
citet – som gör att vi kan minimera 
våra transporter. Tack vare utbildning 
i mjukare körsätt har vi minskat 
bränsleförbrukningen med cirka fem 
procent. Vilket har det goda med sig 
att fordonsskadorna har halverats. För 
att inte tala om vilka positiva effekter 
det har på vår miljö.

Spindeln i transportnätet 
Under året inrättade vi en transport-
ledning, som ska fördela våra trans-
portuppdrag och bemanna fordonen. 
Transportledningen tar fram körlistor, 
hyr in entreprenörer samt rapporterar 
eventuella kund klagomål till kundser-
vice.  Smidigt och effektivt. Med den 
nya transportledningen kan vi kort 
sagt utnyttja våra fordon optimalt och 
arbeta mer rationellt.

Med den nya transportledningen 
utnyttjar vi fordonen optimalt”

På Affärsområde Transport rullade 

hjulen i allt snabbare takt under året. 

Satsningen på digital sophämtning 

fortsatte, en transportledning in

rättades och arbetsmiljön blev allt 

trevligare. 

Tätare turer till skärgården
Vi fortsatte vår satsning på en renare 
skärgård. Den mobila återvinningscen-
tralen besöker nu olika bryggor fyra 
veckor under våren och fyra veckor 
under hösten. 

Satsningar på arbetsmiljön
Under året har vi arbetat intensivt med 
att förbättra arbetsmiljön för våra med-
arbetare. Vi har minskat antal säckar för 
att undvika tunga lyft och använder i 
allt högre grad kärl på hjul. Vi ska inte 
heller köra på trånga vägar där sikten 
ofta är dålig och risken för olyckor 
stor. Istället upprättar vi gemensamma 
sopanläggningar i utkanterna av områ-
dena. 

hur gör vi det bättre för kunden?
Förra året genomförde vi projektet 
”Kunden och Jag”. Enkelt uttryckt 
handlar det om att göra det där lilla 
extra för kunden. Med andra ord att 
leverera över kundens förväntan. 

Dubbelt så bra service 
Ökningen av inkört avfall till återvin-
ningscentralerna ligger varje år på mel-
lan 6 och 15 procent. Vilket innebär att 
arbetsbelastningen ökar. För att kunna 
hjälpa kunderna bättre är därför alla 
centraler nu bemannade med två perso-
ner. Helt enkelt dubbelt så bra service. 

Busig spänning eller starka björnar? Visst är det mysigt att efter 

dagens slut krypa upp i favoritfåtöljen med en bok under lam

pans sken. Apropå lampan är det också ett exempel på en stor 

uppfinning. Förra året tog vi hand om 545 318 st glödlampor. 

Blyet och andra metaller sorteras ut och skickas till smältverk. 

glaset går till glasindustrin eller blir isoleringsmaterial. 

Lysande, eller hur?

LJUSa STUNDERKOMMUNIcERa&SÄLJa TRaNSPORTERa ÅTERVINNa FaKTURERa



10 SRV åRSRedoViSning 2007 SRV åRSRedoViSning 2007 11

I en modern deponi ligger fokus 
på att sortera och återvinna”

Lättare att lämna farligt avfall. 

 Bättre arbetsmiljö. nytt reningsverk. 

Under året genomförde vi en rad 

 förbättrande åtgärder för ännu 

 effektivare återvinning. 

Stora satsningar på farligt avfall
Varje person i Sverige lämnade förra 
året in drygt tre kilo farligt avfall. 
En glädjande siffra som dessutom 
stiger för varje år. För att få in ännu 
mer farligt avfall genomfördes en rad 
förbättringsåtgärder under året. Bland 
annat finns nu en ny väg och lastkaj 
på Sofielund som gör det lättare att 
lämna farligt avfall. Vidare har vi byggt 
ut ytorna, vilket gör det enklare att ta 
emot större avfallsmängder. Dessutom 
är oljetankarna utbytta mot större. 

Försök med farligt-avfall-bil
Under hösten påbörjade vi ett försöks-
projekt med en lastbil som besöker 
 olika bostadsområden för att samla in 
farligt avfall. Våren 2008 genomförs 
försöket för att sedan eventuellt per-
manentas och utökas till fler områden. 

Toppmodernt reningsverk 
trimmas in
Vårt nya reningsverk togs i drift under  
vintern och intrimning pågår under 
2008. Vidare påbörjades konstruk-
tionen av en ny yta för mellanlagring 
och avfallsbehandling. Deponering 
avslutades på Deponi 2 och depone-
ring sker nu på Deponi 3. I takt med 
att deponin växer byggs även deponi-
väggen upp. 

Sofielunds återvinningsanläggning är 
en modern anläggning där depone-
ringen endast utgör en mindre del av 
verksamheten. Fokus ligger istället på 
att sortera avfallet, så att så mycket 
som möjligt kan återvinnas samt på 
olika behandlingsmetoder för avfallet.

Ny tillståndsansökan, nya 
affärsmöjligheter
Som en anpassning till de senaste 
årens förändringar i miljölagstiftning-
en och för att kunna anpassa vår verk-
samhet till marknaden lämnades en ny 
tillståndsansökan in under hösten.
 
Återvinningsbar plan 
Vi strävar hela tiden efter att öka vår 
återvinning i linje med EU:s avfalls-
hierarki: återanvändning, återvinning, 
energiåtervinning och deponering. 
Förra året tog vi därför fram en ny 
plan för hur utsorteringen av återvin-
ningsbart avfall kan ökas och hur mer 
avfall kan återvinnas som material, 
 istället för att skicka det till förbrän-
ning. Ett försök kommer att genom-
föras under 2008.

Minns du den första mobilen? Liten som en tegelsten och väldigt smidig. 

Äntligen kunde man prata i telefon varsomhelst. Perfekt för dåtidens 

 yuppies. idag kan mobilen användas för allt från musik till brev och telefon

samtal med mamma eller chefen. Visste du förresten att ett ton återvunna 

mobiltelefoner ger ett kilo silver, 300 gram guld och 100 gram palladium? 

  NaLLE

KOMMUNIcERa&SÄLJa TRaNSPORTERa ÅTERVINNa FaKTURERa
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Nu kan alla debet och kredit 
på sina fem fingrar”

Omsättningen på fortsatt hög nivå
Vår omsättning uppgick 2007 till 
359,9 Mkr. Det är dock en minskning 
med 4 procent jämfört med 2006. 
Minskningen beror på att behandling-
en av grovavfall från Stockholm nu är 
avslutad och att tidningsinsamlingen 
från återvinningsstationerna sköts 
av en annan entreprenör. Dessutom 
 behandlas för närvarande ingen för-
bränningsaska på Sofielund. 
 
Smidigare fakturering för 
villakunderna
Istället för att skicka ut alla fakturor 
vid ett enda tillfälle till villakunderna 
skickar vi från och med 2008 ut dem 
löpande under året. Fakturorna har 
dessutom blivit enklare med tydligare 
uppdelning av priserna. Med dessa 
förbättringar hoppas vi kunna minska 
belastningen på vår kundservice och 
därmed ha möjlighet att hjälpa kun-
derna snabbare. 

Miljövänliga fakturor ökar
Under 2008 kommer våra kunder 
kunna välja  mellan e-fakturor, autogiro 
och vanliga pappersfakturor. Glädjande 
nog för vårt kära klot har många redan 
valt e-fakturor. 

Kompetensen höjdes ytterligare
För att bli bättre på att budgetera och 
göra prognoser och investeringar gick 

alla chefer under året en utbildning i 
ekonomi och affärsmannaskap. Vi för-
ändrade även vår ekonomi styrning och 
införde nya rutiner för budget- och 
prognosarbetet. Verksamhetsplaner, 
nyckeltal och måltavlor för respektive 
avdelning och sektion togs fram. Vi 
påbörjade också arbetet med att göra 
ABC-kalkyler och kostnadskalkyler 
för vår produktion. Dessutom rekry-
terade vi en ny ekonomichef som gick 
parallellt med den tidigare chefen 
under hösten. 

allt grönare datorer 
För oss på SRV är det självklart att 
även IT-systemen ska vara miljövän-
liga. Under året införde vi därför nya 
teminalservrar som både ger en lägre 
energiförbrukning och lägre kostnader. 
Vi byggde även vidare på vår SOA-
plattform som uppfyller alla krav på 
ett affärsmässigt IT-system. Systemet 
kräver mindre resurser, har lägre kost-
nader och kan enkelt ändras i takt med 
verksamhetens krav.   

Snabb hjälp med ny support
Under året införde vi även en IT-
support dit medarbetarna kan vända 
sig för att få snabb hjälp när datorn 
krånglar. Vi löser nu alla problemen 
inom tre dagar. 

Smidigare fakturering, ökad kompe

tens, grönare iT och snabbare hjälp 

när datorn krånglar. På ekonomisidan 

vässade vi formen ytterligare. 

du kommer hem efter en lång skogs

promenad. Slår på kaffebryggaren och 

sjunker ner i favoritfåtöljen. doften av 

det nybryggda kaffet fyller snart köket 

och vardagens måsten känns allt längre 

bort. Kaffebryggaren uppfanns redan i 

början av 1800talet av en apotekare i 

den franska staden Rouen. drygt 200 år 

senare är den populärare än  någonsin. 

Vilket inte minst märks på att vi får in 

allt fler bryggare för återvinning.  

  BRyGGDa BÖNOR

KOMMUNIcERa&SÄLJa TRaNSPORTERa ÅTERVINNa FaKTURERa
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MILJÖ&KVaLITET PERSONaL

Uppskattad miljöutbildning
Våren 2007 påbörjade vi en miljö-
ut bildning som inleddes med att 
personalen såg Al Gore´s film ”En 
obekväm sanning”.  Med utbildningen 
i ryggen hoppas vi lättare kunna nå 
våra miljömål. För 2008 är målet att vi 
ska återvinna 67 procent av allt avfall 
som vi själva genererar. Dessutom ska 
minst 7 procent av allt bränsle som vi 
köper in vara miljömärkt. 

Smidigare verksamhetssystem
För att kunna arbeta smidigare och 
mer rationellt förde vi under året 
ihop vårt miljöledningssystem med 
kvalitetsledningssystemet. Det nya 
verksamhetssystemet innehåller kund-
processer, rutiner för verksamheten, 
stöddokument, policys och mycket 
annat som behövs för att skapa en 
plattform för vår verksamhet.

På väg mot kvalitetscertifiering
Under året fortsatte arbetet med att 
kvalitetscertifiera SRV. Processerna 
fortsatte att kartläggas för att skapa 
effektiva rutiner för allt från hantering 
av kundklagomål och fakturering, till 
hur vi ska sköta våra kontakter med 
myndigheter. För att öka engage-
manget och kunskapen om vad det 
innebär att arbeta processorienterat 

Tuffa miljömål nås med vass 
utbildning”

samt den kommande certifieringen 
gick alla medarbetare en processut-
bildning.
 Under våren 2008 pågår dessutom 
en kvalitetstävling där alla medarbe-
tare deltar. Allt för att sätta ytterligare 
fokus på processarbetet och att lära sig 
hitta i det nya systemet.

Rekord i förbättringsförslag 
För att förbättra vårt sätt att hantera 
förbättringsförslag från medarbetarna 
har vi vidareutvecklat ett system där 
alla enkelt kan rapportera avvikelser 
och lämna förslag till förbättringar. 
Engagemanget hos våra medarbetare 
har varit rekordstort. Hela 464  
rapporteringar kom in under året.

Toppmodern återvinnings -
central invigd 
Sveriges snabbaste återvinningscen-
tral? Ja, kanske. Åtminstone är vår nya 
återvinningscentral i Jordbro störst i 
landet. Återvinningscentralen invigdes 
i början på maj. Köerna vi tidigare haft 
problem med var som bortblåsta trots 
så många som tusen kunder per dag. 

Sällan har väl en film fått så stor 

genomslagskraft som Al gore´s

”en obekväm sanning”? 

Filmen blev även avstampet för 

den stora miljöutbildning som gick 

av stapeln under året. 

Redan de gamla romarna lär ha unnat sig en glass då och då. i Sverige finns 

glasstillverkning belagt sedan 1700talet. Under 1960talet blev så frysboxen 

standard i det svenska folkhemmet. Plötsligt kunde man svalka sig med en glass 

när som helst. Förra året sorterade och återvann vi drygt ett ton frysboxar som 

sparade 75% energi jämfört med att tillverka nya boxar.

ISKaLL NJUTNING
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Nu har vi diplom på att SRV är 
ett välmående företag”

Stor satsning på hälsan
2007 var året då vi bestämde oss för 
att ta diplom i hälsa. Syftet var lika 
gott som självklart. Sjukfrånvaron 
skulle sänkas i takt med att perso-
nalens välmående ökade. Vilket i sin 
tur skulle gynna våra kunder. För mår 
man bra, orkar man också engagera 
sig mer i kunderna.

hälsosamt program 
En handlingsplan togs fram med 
inriktning på livsbalans, kost, motion, 
alkohol och droger. Därtill utfor-
made vi ett hälsoprogram med allt 
från styrke träning och massage till 
stavgång och pausgympa på menyn. 
Nästa steg var att bilda hälsogrupper 
och utse hälsoinspiratörer. På vårens 
och höstens stormöten utsågs även två 
hälsoprofiler – medarbetare som visat 
ett extra stort engagemang. 
 Som ett kvitto på att vi är på rätt 
väg blev vi i höstas hälsodiplomerade 
av Korpen.

Motiverade medarbetare
Uppslutningen kring hälsoprojektet 
har varit mycket stor. Alla har haft 
lätt för att prata om sin hälsa och varit 

motiverade att förbättra den. Än är det 
dock för tidigt att se några konkreta 
resultat när det gäller sjukfrån varon. 
Men bara det faktum att många av 
våra medarbetare känner sig friskare är 
ett resultat så gott som något. 

Ledarutvecklingen fortskred
Under året gick arbetet med att ut-
veckla våra ledare vidare i oförminskad 
takt. Fokus har legat på ekonomi-
styrning och kvalitetsarbete. Nytt för 
året var att alla avdelningschefer fick 
tillgång till en egen coach – och jobbar 
efter en individuell utvecklingsplan. 

Återvinning är respekt
I takt med att miljön alltmer står i 
fokus i samhället har också attityden 
till återvinningsbranschen blivit allt 
mer positiv. Något som vi även märker 
bland våra medarbetare. Vi känner helt 
enkelt en större stolthet över att jobba 
med återvinning. Kort sagt, det börjar 
bli fint att jobba i vår bransch. 

Kan man få diplom på att man mår 

bra? Ja, nästan. Under 2007 inledde 

vi en satsning på att förbättra våra 

medarbetares hälsa. Som ett kvitto 

på att vi är på rätt väg tilldelades vi 

Korpens hälsodiplom.

MILJÖ&KVaLITET PERSONaL

Packa lätt, spänn fast bältena och låt bilen rulla ut i landet. 

Stanna till när ni vill, njut, upptäck, koppla av. Visst är bilen 

en stor uppfinning, fylld av frihet, men samtidigt en stor miljö

bov. glädjande nog körs idag allt fler bilar på miljövänligt bio

bränsle. dessutom består dagens bilar i stor utsträckning av 

återvunnet material. exempelvis kan stålet i din bil komma 

från gamla läskkapsyler. 

FR

Ih
ET PÅ hJUL
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FÖRVaLTNINGSBERÄTTELSE

RÖRELSERESULTaT MODERBOLaGET

[Mkr]

SOLIDITET MODERBOLaGET

[%]

KaSSaLIKVIDITET MODERBOLaGET

[%]

Moderbolaget är verksamt på Södertörn, 
har sitt säte i Huddinge och ägs gemen-
samt av kommunerna Botkyrka, Haninge, 
Huddinge, Nynäshamn och Salem. Bola-
gets verksamhet är inriktad på att samla in, 
transportera, behandla och återvinna avfall 
från hushåll och företag, samt att infor-
mera och utbilda så att återvinningen ökar 
och andelen avfall som måste deponeras 
minskar.

EKONOMI

Omsättning
Koncernens omsättning uppgick un-
der 2007 till 358,5 Mkr (373,9), medan 
moderbolagets omsättning uppgick till 
359,9 Mkr jämfört med 374,9 Mkr året 
innan. En orsak till att intäkterna sjönk 
med cirka fyra procent jämfört med 2006 
är att insamling av tidningar från återvin-
ningsstationerna från april 2007 övertogs 
av annan entreprenör. En ytterligare orsak 
är att behandling av Stockholms grovav-
fall vid Sofielund avslutades i mars 2007. 
Vidare upphörde behandling av aska från 
Högdalens värmeverk från och med 2007, 
vilket innebar en mindre årsintäkt på cirka 
6 Mkr.
 
Rörelseresultat
Koncernens rörelsevinst uppgick 2007 till 
14,4 Mkr (18,1). För moderbolaget blev 
rörelsevinsten 15,6 Mkr, vilket är 
3,3 Mkr lägre än året innan (18,9). De un-
der omsättning redovisade förklaringarna 
till förändringen jämfört med 2006 gäller i 
huvudsak även för rörelseresultatet.

Styrelsen och verkställande direktören för SRV återvinning AB får härmed avge 

årsredovisning och koncernredovisning för år 2007. 

 Koncernen består av moderbolaget SRV återvinning AB, organisations

nummer 5560537515, samt ecoferm AB, organisationsnummer 5561979526. 

 årets bolagsstämma äger rum den 29 maj 2008.

 Totalt fonderade medel för efterbehand-
ling och sluttäckning uppgår vid slutet av 
2007 till 123,2 Mkr, varav 113,6 Mkr för 
efterbehandling och 9,6 Mkr för sluttäck-
ning. Jämfört med året innan har fonderna 
ökat med sammanlagt 1,4 Mkr. 

Resultat efter finansiella poster
Koncernens vinst efter räntenetto är 
12,9 Mkr (16,7). Efter räntenetto uppgår 
årets vinst i moderbolaget till 14,3 Mkr 
jämfört med 17,6 Mkr föregående år. 

Nettoresultat efter skatt
Koncernens nettovinst uppgår till 9,5 Mkr 
(11,3). I moderbolaget har maximala skat-
temässiga avskrivningar gjorts med 1,3 Mkr 
och avsättning till periodiseringsfond med 
2,1 Mkr. Vidare har ett koncernbidrag 
på 2,6 Mkr lämnats till dotterbolaget 
Ecoferm. Moderbolagets vinst efter skatt 
uppgår till 7,7 Mkr jämfört med 1,3 Mkr 
för 2006. 

Investeringar
Totalt investerades i moderbolaget under 
2007 för 49 Mkr (32). Av investeringarna 
hänför sig 12 Mkr till fordon och 7 Mkr 
till containrar. Övriga investeringar inne-
fattar blandarstation vid Sofielund 8,9 Mkr, 
väg till anläggningen för farligt avfall 
3,7 Mkr, färdigställande av den nya 
återvinningscentralen i Jordbro 2,9 Mkr, 
bommar vid återvinningscentraler 1,8 Mkr 
samt diverse utrustning och övriga materi-
ella anläggningstillgångar 8,7 Mkr. 
 Övriga investeringar innefattar vidare 
investering i immateriella anläggnings-
tillgångar med 4 Mkr för transportlogis-

tikprogram. Programmet har använts i ett 
distrikt av insamlingsverksamheten under 
hela 2007 och kommer att införas i ytterli-
gare områden under första delen av 2008. 

Tillgångar och finansiell ställning
Koncernens balansomslutning var vid årets 
slut 400,1 Mkr (394,9). Moderbolagets 
balansomslutning vid samma tidpunkt 
uppgick till 397,6 Mkr jämfört med 
393,5 Mkr året innan. Likvida medel fanns 
vid slutet av 2007 till ett belopp av 
28,3 Mkr. Därutöver fanns en outnyttjad 
checkräkningskredit på 3,3 Mkr.
 På grund av att kassaflödet från investe-
ringsverksamheten översteg flödet från den 
löpande verksamheten blev kassaflödet i sin 
helhet negativt under 2007, för koncernen 
med 8,4 Mkr och för moderbolaget med 
8,6 Mkr. Moderbolagets kassaflöde från 
investeringsverksamheten uppgick till 
47,9 Mkr, medan kassaflödet från den 
löpande verksamheten blev 45,2 Mkr. 
Dessutom sjönk kassaflödet från finansie-
ringsverksamheten med 5,9 Mkr.
 Moderbolagets kassalikviditet uppgick 
på balansdagen till 144,2 procent (150). 
 Moderbolagets soliditet ökade från 
24,9 procent 2006 till 26,7 procent 2007.

 
FÖRVÄNTNINGaR aVSEENDE DEN 
FRaMTIDa UTVEcKLINGEN
Kraven på deponiverksamhet har skärpts 
under senare år, och dessa krav kom-
mer att skärpas ytterligare. Sofielunds 
återvinningsanläggning är en av landets 
modernaste anläggningar för återvinning 
och deponering av avfall och är mycket be-
tydelsefull för regionen, då många deponier 
inte klarar de striktare krav som ställs på 
deponier från och med 1/1 2009. Arbete 
pågår också med att förnya och förbättra 
gällande tillstånd för verksamheten. Med 
dessa förutsättningar bedöms SRV kunna 
vidareutvecklas och stärka sin ekonomiska 
ställning under de närmaste åren.

 Bristen på förbränningskapacitet är en 
osäkerhetsfaktor när det gäller avsättning 
för det bränsle som framställs ur avfallet. 
Osäkerheten förstärks av att avfallsbränsle 
från utlandet konkurrerar med inhemskt 
bränsle vid värmeverken, vilket under 2008 
kommer att försämra ekonomin vid fram-
ställning av avfallsbränsle.
 De ytor som färdigställts på deponi 3 
beräknas vara tillräckliga för att bedriva 
verksamheten fram till och med 2010. Un-
der 2009 kommer bottenarbeten utföras för 
att iordningställa ytterligare cirka tre hektar 
cellindelad deponiyta. Samtidigt kommer 
frågan om lakvattenhantering att behöva få 
en slutlig lösning, varför diskussioner pågår 
med Stockholm Vatten om en gemensam 
ledningsdragning till Saltsjön.
 För att vara delaktig i de nationella 
målen för insamling och behandling av 
matavfall utreder SRV möjligheten att 
påbörja insamling av utsorterat matavfall 
från hushåll. En grundläggande frågeställ-
ning som återstår att utreda är frågan om 
vilken biologisk behandlingsmetod som ska 
användas för matavfallet.
 Reglerna för hur producentansvaret ska 
vara fördelat mellan producenter, kom-
muner och insamlingsföretag behöver 
klargöras för att bland annat komma till 
rätta med den nedskräpning som sker kring 
de platser där hushållen lämnar tidningar 
och förpackningar. 
 Definitionen av vad som räknas som 
hushållsavfall håller på att ses över, vilket 
sannolikt kommer att innebära förändring-
ar med effekt på det kommunala ansvaret 
såväl som på vad som är skattepliktigt med 
avseende på förbränningsskatt.
 Antalet företag som sorterar och åter-
vinner avfall tros fortsätta att öka så länge 
sådana företag med relativt begränsad 
volym kan bedriva sin verksamhet utan 
omfattande tillståndsplikt. Konkurrensen 
väntas därför fortsätta att öka inom åter-
vinningsbranschen.
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INVESTERINGaR I 
MODERBOLaGET

[Mkr]
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VERKSaMhET INOM FORSKNING 
Och UTVEcKLING
I enlighet med företagets verksamhets-
policy ska sådan teknik användas som ger 
minsta möjliga miljöpåverkan. Utvecklings-
verksamheten är därför inriktad mot att 
finna teknik och metoder för avfallshan-
teringen som minimerar påverkan på den 
omgivande miljön.
 Sedan tidigare finns vid Sofielund 
beprövad teknik för biologisk behandling 
såväl genom rötning som genom kompos-
tering. Val av den metod som kommer att 
bli förhärskande under kommande år ska 
utredas under 2008.
 Ett försök med gemensam insamling av 
metall och hårda plastförpackningar har 
pågått i Nynäshamn sedan 2005. Försö-
ket sker i samarbete med Metallkretsen 
och Plastkretsen och syftar till att utreda 
möjligheten till ett införande av insam-
lingsmetoden i hela landet. Erfarenheterna 
från försöket har varit goda.
 En produkt som utvecklats under 2007 
och som kommer att lanseras under 2008 
är en ny insamlingstjänst för farligt avfall. 
Den nya tjänsten kommer att förbättra in-
samlingslogistiken och därigenom minska 
utsläppen samt förbättra kundens ekonomi.
 Andra utvecklingsprojekt som påbör-
jats under 2007 innefattar införandet av 
bommar vid återvinningscentralerna samt 
insamling och behandling av matavfall från 
hushåll.
 Arbetet med att bli kvalitetscertifierade 
enligt ISO 9001 är långt framskridet och 
certifiering beräknas ske under våren 2008. 
SRV:s befintliga miljöledningssystem har 
under 2007 sammanlänkats med SRV:s 
kvalitetssystem.
 Omfattningen av rörelsekostnader 
hänförbara till SRV:s utvecklingsverksam-
het under 2007 motsvarar 1,4 procent av 
moderbolagets totala rörelsekostnader.

MILJÖPÅVERKaN
Verksamheten vid Sofielunds återvinnings-
anläggning är på grund av sin karaktär 
tillståndspliktig enligt Miljöbalken. 
Tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen, som 
fastställt ett kontrollprogram för uppfölj-
ning av verksamhetens miljöpåverkan. 
Runt deponierna och vid dränerings- och 
avloppssystem sker regelbunden provtag-

ning på fastställda kontrollpunkter för att 
undvika oönskad påverkan på omgivande 
natur. Under 2007 har en ny samarbets-
partner valts för att utföra provtagning och 
analyser. Periodisk kontrollbesiktning är 
genomförd av Länsstyrelsen under 2006 
och kommer åter att ske under 2008. 
 Den nya deponi som togs i bruk under 
2005, deponi 3, är byggd för att möta de 
omfattande krav som ställs på samtliga 
deponianläggningar efter 2008. Tillstånd 
för verksamheten finns sedan tidigare, men 
en översyn av tillstånden har påbörjats för 
att förenkla och ytterligare förbättra dessa. 
Målsättningen är att få de förändrade 
tillstånden godkända av Miljödomstolen 
under början av 2009.
 Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter 
ska allt avfall som deponeras ha genomgått 
en grundläggande innehållsbestämning. 
Innehållet i deponiavfall dokumente ras i 
samband med invägning vid Sofielunds-
anläggningen. Sedan 2005 råder ett gene-
rellt förbud mot deponering av organiskt 
avfall. Under 2006 och 2007 har dock 
Länsstyrelsen beviljat dispens från  förbudet 
att deponera organiskt och  utsorterat 
brännbart avfall. Huruvida ytterligare dis-
pens kommer att beviljas är ännu oklart.
 Enligt deponiförordningen ska medel 
finnas avsatta för sluttäckning och efterbe-
handling vid avslutade deponier. Slut-
täckning har pågått sedan 1997 i enlighet 
med deponiförordningens krav, vilket bland 
annat innebär att vatteninfiltrationen i 
deponin inte får överstiga 50 liter per m2 
och år. Under 2007 har inga tätnings- och 
täckningsåtgärder utförts. Det innebär att 
9,5 hektar fortfarande kvarstår att åtgärda 
på den under 2006 avslutade deponi 2. 
Totalt fonderade medel för återstående 
sluttäckning uppgår vid slutet av 2007 till 
9,6 Mkr.
 Avsättning till fond för efterbehandling 
sker för att täcka kostnader för erforderliga 
miljöåtgärder för en behandlingstid på 
50 år. Totalt fonderade medel uppgår vid 
slutet av 2007 till 113,6 Mkr. Lak- och 
processvatten från avfallsupplag och övrig 
verksamhet samlas upp i dammar och leds 
till Henriksdals reningsverk. Flödet mäts 
och analyser av vattnet sker regelbundet. 
 Hantering av sådant avfall som klassifi-
ceras som farligt sker inomhus i moderna 
lokaler utan avlopp. Användandet av 

kemikalier i verksamheten är begränsad till 
järnklorid och natronlut vid behandling av 
tvätthallsslam. Behandling av tvätthalls-
slammet sker i en separat anläggning med 
kontroll av att utsläpp till lakvattenmagasin 
inte innehåller högre föroreningshalter än 
vad som anges i fastställda riktvärden för 
verksamheten. 
 Utvinning av den gas som bildas i pågå-
ende deponi under avfallets nedbrytnings-
process minskar utsläppen av föroreningar 
till atmosfären. Gasen leds till en pann-

central i Skogås och används för framställ-
ning av fjärrvärme. Under 2007 uppgick 
gasproduktionen till 15,3 GWh.
 Bolaget har ett miljöledningssystem 
enligt ISO 14001 och är certifierat sedan 
2003. Tidigare miljöpolicy har under 2007 
omarbetats till en verksamhetspolicy, som 
även omfattar kvalitets- och arbetsmiljö-
frågor. I policyn framhävs vikten av bästa 
möjliga teknik för minsta möjliga miljö-
påverkan.
      

STyRELSENS FÖRSLaG TILL BEhaNDLING aV BOLaGETS RESULTaT

För styrelsen att behandla, inklusive föreslaget koncernbidrag:
Balanserat resultat 1 274 828 kr
Koncernbidrag, netto            -1 872 000 kr
Årets resultat 7 730 868 kr 

 7 133 696 kr

Styrelsen föreslår:
att till aktieägarna utdelas 0 kr
att i ny räkning överföres 7 133 696 kr 
 7 133 696 kr

Styrelsen anser att det föreslagna koncernbidraget till dotterbolaget Ecoferm AB är för-
svarligt med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på det 
egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsens 
förslag till utebliven utdelning motiveras vidare av kommande investeringar i anläggning/
utrustning för biologisk behandling av matavfall, tillståndsrelaterade investeringar, ekono-
misk säkerhet i deponianläggning, ledningsdragning för avloppsvatten samt fortsatt låga 
hushållstaxor.

Koncernens fria kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 9 000 536 kr. Avsättning 
till bundet eget kapital har föreslagits med 0 kr.

För behandling av bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar och bokslutskommentarer.
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RESULTaTRÄKNING 

KONcERNEN

FEMÅRSÖVERSIKT 

MODERBOLaGET 2007 2006 2005 2004 2003

ÅRSRESULTaT (Mkr)     

intäkter 359,9 374,9 308,5 276,7 271,8

Rörelseresultat 15,6 18,9 14,9 13,2 13,3

Finansiella intäkter och kostnader 1,3 1,3 1,5 0,9 0,3

Resultat före bokslutsdispositioner och skatter 14,3 17,6 13,4 12,2 13,0

Skatter 3,2 1,0 1,4 0,2 0,7

årets nettoresultat 7,7 1,3 3,5 3,2 1,9

STÄLLNING VID ÅRETS SLUT (Mkr)     

Balansomslutning 397,6 393,5 369,9 360,5 318,8

Rörelsekapital 32,2 38,0 28,8 16,0 18,9

Fordon, maskiner och inventarier  178,9 177,7 193,1 185,8 175,5

Fastigheter  102,6 93,3 82,0 83,1 82,3

Långfristiga skulder och avsättningar 185,8 187,5 192,9 180,4 140,6

obeskattade reserver 122,7 119,3 103,9 95,4 86,6

eget kapital 17,8 11,9 14,1 13,9 13,9

     

aNDRa UPPGIFTER (Mkr)     

investeringar i fordon,     

maskiner, inventarier och fastigheter       49,0 32,0 38,7 41,4 67,4

Avskrivningar enligt plan 34,7 33,1 31,6 29,9 25,9

     

NycKELTaL (%)     

Tillgångarnas avkastning (%) 4,4 5,1 4,2 3,8 4,6

Rörelsemarginal (%) 4,4 5,1 4,9 4,8 5,0

Kassalikviditet (%) 144,2 150,0 147,7 121,8 74,8

Soliditet 26,7 24,9 24,1 22,9 23,9

Skuldsättningsgrad 3,3 3,6 3,7 3,9 3,7

     

STaTISTISKa UPPGIFTER     

Medeltalet anställda (heltidsanställda) 170 171 175 171 151

deponerade avfallsmängder (ton) 78 200 110 500 64 600 80 800 97 600

återvunna avfallsmängder (ton)     

– papper 8 410 14 970 15 380 14 310 13 630

– glas 4 380 4 220 4 040 3 970 4 150

– pappersförpackningar 3 200 3 250 3 320 3 300 3 220

– plastförpackningar 760 850 780 770 740

– metaller 8 910 7 620 7 120 5 230 5 960

– avfallsbränsle 67 290 60 600 56 350 47 160 37 170

energiutvinning (gWh)     

 metangas 15,3 16,3 17,9 20,6 20,3

   2007  2006

Rörelsens intäkter        
Rörelsens nettoomsättning  356 990 245     372 060 564    

Förändring av varulager  56 287      112 900     

Övriga rörelseintäkter  1 471 437    358 517 969    1 986 593    373 934 257   

    
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter  4 958 709     4 770 322    

Övriga externa kostnader  (not 1) 212 295 280     231 993 799    

Personalkostnader  (not 2) 91 368 391     85 214 603    

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar  (not 3) 35 515 013    -344 137 393    33 868 657    -355 847 381   

    
Rörelseresultat   14 380 576     18 086 876   
    
Resultat från andel i intresseföretag   0     0   
    
Resultat från finansiella poster    
Övr ränteintäkter och liknande resultatposter  (not 4) 1 678 713     1 068 410    

Räntekostnader och liknande resultatposter  (not 5) 3 190 421    -1 511 708    2 501 274    -1 432 864   
      
Resultat före skatt    12 868 868      16 654 012   
    

Skatt på årets resultat  (not 7)   3 410 519     5 323 570   

      
Årets resultat    9 458 349      11 330 442   

Rörelsens intäkter      
Rörelsens nettoomsättning  357 296 313     372 299 513   

Förändring av varulager  56 287      112 900   

Övriga rörelseintäkter  2 548 422    359 901 022    2 715 945    374 902 558
   
Rörelsens kostnader   
Råvaror och förnödenheter  4 958 709     4 770 322   

Övriga externa kostnader  (not 1) 213 278 510     232 929 008   

Personalkostnader  (not 2) 91 368 391     85 214 603   

Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar  (not 3) 34 694 963    -344 300 573 33 102 471    -356 016 404
   
Rörelseresultat   15 600 449  18 886 154 

Resultat från finansiella poster   
Övr ränteintäkter och liknande resultatposter (not 4)  1 938 485     1 236 389   

Räntekostnader och liknande resultatposter (not 5)  3 190 421    -1 251 936    2 501 274    -1 264 885
     
Resultat efter finansiella poster    14 348 513  17 621 269 
   
Bokslutsdispositioner  (not 6)    
Avskrivningar utöver plan  1 308 145     13 942 577   

Periodiseringsfond  2 135 086    -3 443 231    1 366 965    -15 309 542
     
Resultat före skatt    10 905 282   2 311 727
   
Skatt på årets resultat  (not 7)   3 174 414      1 036 899
     
Årets resultat    7 730 868  1 274 828

MODERBOLaGET 
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BaLaNSRÄKNING BaLaNSRÄKNING 

   31 december 2007  31 december 2006 

TILLGÅNGaR        
aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR     
Immateriella anläggningstillgångar (not 8)  4 695 290     2 250 742
Materiella anläggningstillgångar  (not 9)    
Mark  21 739 133     21 739 133   
Markanläggningar  58 996 959      48 493 138   
Byggnader  21 882 665     23 091 834   
Fordon  39 657 076     40 821 165   
Maskiner o inventarier  139 235 752     136 067 804   
Förbättringsutgifter på annans fastighet    399 622   
Pågående nyanläggning  532 500    282 044 085    412 794    271 025 490 

Finansiella anläggningstillgångar   
Andelar i koncernföretag  (not 10) 1 494 001     1 494 001   
Andelar i intresseföretag  (not 11) 2 000 000     2 000 000   
Långfristig fordran koncernföretag  (not 12) 3 875 000     3 162 500   
Uppskjuten skattefordran  0     647 472   
Övriga långfristiga fordringar  (not 13) 32 000    7 401 001    68 093    7 372 066

SUMMa aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR   294 140 376  280 648 298 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGaR   
Varulager  (not 14)   667 142     610 855 
Kortfristiga fordringar   
Kortfristig fordran koncernföretag  (not 15) 355 240     1 555 596   
Kundfordringar   39 648 817     49 664 759   
Skattefordringar  (not 16)      1 102 206     1 438 984   
Övriga fordringar  (not 17) 24 852 749     16 908 702   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  (not 18) 8 506 811    74 465 823    5 826 039    75 394 080
Kortfristiga placeringar (not 19)  -  20 000 000
Kassa och bank   
Kassa och banktillgodohavande  (not 20)   28 298 990  16 859 031

SUMMa OMSÄTTNINGSTILLGÅNGaR   103 431 955  112 863 966

SUMMa TILLGÅNGaR   397 572 331  393 512 264
    
EGET KaPITaL Och SKULDER    
EGET KaPITaL  (not 21)   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital (17 760 aktier)  8 880 000     8 880 000   
Reservfond  1 776 000    10 656 000    1 776 000    10 656 000
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  1 274 828     0   
Koncernbidrag  1 872 000     0   
årets resultat  7 730 868 7 133 696 1 274 828 1 274 828
SUMMa EGET KaPITaL   17 789 696  11 930 828
Obeskattade reserver   
Ackumulerade avskrivningar utöver plan  (not 22) 119 191 253     117 883 108   
Periodiseringsfonder  (not 23) 3 502 051    122 693 304    1 366 965 119 250 073
avsättningar   
Avsatt till pensioner  (not 24) 13 256 960     12 968 549   
efterbehandling och sluttäckning av deponi  (not 25) 123 232 942    136 489 902    121 837 965 134806 514
Långfristiga skulder  (not 26)   
Uppskjuten skatteskuld  5 472     0   
Övriga skulder  49 346 915    49 352 387    52 670 362    52 670 362
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  39 744 641     37 184 048   
Kortfristig skuld koncernföretag  125 518     155 333   
Övriga skulder  (not 27) 14 253 044     15 720 966   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (not 28)  17 123 839    71 247 042    21 794 140    74 854 487
   
SUMMa EGET KaPITaL Och SKULDER   397 572 331  393 512 264
   
STÄLLDa SÄKERhETER Och aNSVaRSFÖRBINDELSER   
Ställda säkerheter för egna skulder    
Fastighetsinteckning   300 000   300 000
Företagsinteckning   1 200 000     1 200 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll   36 962 334     35 992 809
ansvarsförbindelser   
Borgen för Miljösortering på Södertörn AB   7 037 287     7 037 287
 

   31 december 2007  31 december 2006 

TILLGÅNGaR        
aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR     
Immateriella anläggningstillgångar (not 8)  4 695 290     2 250 742
Materiella anläggningstillgångar  (not 9)    
Mark  21 739 133     21 739 133    
Markanläggningar  58 996 959      48 493 138     
Byggnader  21 882 665     23 091 834    
Fordon  39 657 076     40 821 165    
Maskiner o inventarier  146 525 483     142 514 599    
Förbättringsutgifter på annans fastighet    399 622    
Pågående nyanläggning  532 500    289 333 816    692 994    277 752 485    

Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i intresseföretag  (not 11) 2 727 916     2 727 916    
Uppskjuten skattefordran    647 472    
Övriga långfristiga fordringar  (not 13) 32 000    2 759 916    68 093    3 443 481   

SUMMa aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR   296 789 022     283 446 708   
    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGaR    
Varulager  (not 14)   667 142      610 855   
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar   39 648 817     49 664 759    
Skattefordringar  (not 16) 1 102 206     1 438 984    
Övriga fordringar  (not 17) 24 874 641     17 034 814    
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  (not 18) 8 506 811    74 132 475    5 826 039    73 964 596  
Kortfristiga placeringar  (not 19)  -  20 000 000   
Kassa och bank    
Kassa och banktillgodohavande  (not 20)   28 490 745      16 873 396   

SUMMa OMSÄTTNINGSTILLGÅNGaR   103 290 362     111 448 847   
    
SUMMa TILLGÅNGaR   400 079 384     394 895 555   
      
    
EGET KaPITaL Och SKULDER    
EGET KaPITaL  (not 21)    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital (17 760 aktier)  8 880 000     8 880 000    
Bundna reserver  90 836 820    99 716 820    88 363 969    97 243 969   
Fritt eget kapital    
Balanserat resultat  457 813     9 315 404    
årets resultat  9 458 349    9 000 536    11 330 442    2 015 038   

SUMMa EGET KaPITaL   108 717 356     99 259 007   

avsättningar    
Avsatt till pensioner  (not 24) 13 256 960     12 968 549    
Avsättningar för skatter  34 354 125     33 390 020    
efterbehandling och sluttäckning av deponi  (not 25) 123 232 942    170 844 027    121 837 965    168 196 534   
Långfristiga skulder  (not 26)    
Uppskjuten skatteskuld  5 472      
Övriga skulder  49 346 915    49 352 387    52 670 362    52 670 362   
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder  39 773 731     37 237 521    
Övriga skulder  (not 27) 14 253 044     15 720 966    
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  (not 28) 17 138 839    71 165 614    21 811 165    74 769 652   
    
SUMMa EGET KaPITaL Och SKULDER   400 079 384     394 895 555   
    
STÄLLDa SÄKERhETER Och aNSVaRSFÖRBINDELSER    
Ställda säkerheter för egna skulder      
Fastighetsinteckning   300 000     300 000   
Företagsinteckning   1 200 000     1 200 000   
Tillgångar med äganderättsförbehåll   36 962 334     35 992 809   
ansvarsförbindelser    
Borgen för Miljösortering på Södertörn AB   7 037 287     7 037 287   
 

MODERBOLaGETKONcERNEN
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KaSSaFLÖDESaNaLyS KaSSaFLÖDESaNaLyS 

KONcERNEN MODERBOLaGET 2007 2006

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 12 869    16 654   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm (not 29) 36 249    39 837   

Delsumma 49 118    56 491   

Betald skatt 1 457    4 926   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 47 661    51 565   

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Ökning()/Minskning(+) av varulager 56     113   

Ökning()/Minskning(+) av rörelsefordringar 505    16 149   

Ökning(+)/Minskning() av rörelseskulder 3 604   16 008   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 43 496   51 537   

 

  

Investeringsverksamheten  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  4 074     2 228   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 46 339    30 183   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 822     1 796   

Försäljning/Förvärv av finansiella tillgångar  36    628   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 555    -31 243   

  

  

Finansieringsverksamheten  

Amortering lån/Upptagna lån 3 323     8 225   

Utbetald utdelning 0    3 463   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 323     -11 688   

 

Årets kassaflöde -8 382    8 606   

Likvida medel vid årets början 36 873    28 267   

Likvida medel vid årets slut  28 491    36 873   

  

TILLÄGGSUPPLySNINGaR TILL KaSSaFLÖDESaNaLySER   

Betalda räntor och erhållen utdelning  

erhållen ränta 1 679    1 068   

erlagd ränta 2 672    1 960

 2007 2006

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 14 349    17 621   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm (not 29) 35 429    34 784   

Delsumma 49 778 52 405   

Betald skatt 1 457    639   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 48 321    51 766   

   

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Ökning()/Minskning(+) av varulager 56     113   

Ökning()/Minskning(+) av rörelsefordringar 591   16 563   

Ökning(+)/Minskning() av rörelseskulder 3 607   15 941   

Kassaflöde från den löpande verksamheten 45 249   51 257   

 

  

Investeringsverksamheten  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  4 074     2 228   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 44 957 29 724   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 822     1 796   

Försäljning/Förvärv av finansiella tillgångar 676  315   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -47 885  -30 471   

  

  

Finansieringsverksamheten  

Amortering lån/Upptagna lån 3 323     8 225   

Utbetald utdelning 0    3 463

Koncernbidrag 2 600   0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 923     -11 688   

 

Årets kassaflöde -8 560 9 098   

Likvida medel vid årets början 36 859  27 761   

Likvida medel vid årets slut 28 299  36 859   

  

TILLÄGGSUPPLySNINGaR TILL KaSSaFLÖDESaNaLySER   

Betalda räntor och erhållen utdelning  

erhållen ränta 1 938  1 236      

erlagd ränta 2 672    1 960
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NOTER

NOTER MED REDOVISNINGSPRINcIPER Och BOKSLUTSKOMMENTaRER

Belopp i kr om inget annat anges

allmänna redovisningsprinciper
årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd och anvisningar har 
tillämpats. några förändringar avseende bolagets redovisningsprinciper har inte in
förts under 2007. 

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan. Varulagret har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag 3% 
för inkurans. Fordringar har redovisats till belopp varmed de beräknas inflyta.
 Avskrivningar enligt plan för anläggningstillgångar baseras på ursprungliga 
anskaff nings värden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningssatser 
tillämpas:

Byggnader     45%
Markanläggningar        5%
Fordon, maskiner och inventarier   533% 
nedlagda kostnader på annans fastighet      33%
immateriella anläggningstillgångar      33%

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

Koncernredovisning
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Anskaffningskostnaden för 
aktier i dotterföretag har eliminerats mot det till dessa aktier hänförliga förvärvade 
egna kapitalet inklusive egen kapitalandel av obeskattade reserver. obeskattade reser
ver redovisas ej i koncernen utan fördelas på uppskjuten skatteskuld och eget kapital.
 i koncernredovisningen ingår dotterföretag, där moderbolaget direkt eller indirekt 
innehar mer än 50 procent av rösterna. Företag som förvärvats under löpande år 
ingår i koncernens redovisning fr o m förvärvstidpunkten. Avyttrade bolag ingår i kon
cernens redovisning t o m tidpunkten för avyttringen. Vare sig förvärv eller avyttring 
har ägt rum under 2007. 

  NOT 1.   REVISIONSaRVODEN

För koncernen uppgick arvoden för revisionsuppdrag till SeT Revisionsbyrå under 
2007 till 194 963 kr (171 764).  därutöver uppgick ersättning för konsultationer 
till 25 463 kr (72 956). Arvoden för revisionsuppdrag i moderbolaget till SeT 
Revisions byrå uppgick för år 2007 till 187 778 kr (151 764) och för konsultationer 
till 25 463 kr (60 376).

  NOT 2.   aNSTÄLLDa Och PERSONaLKOSTNaDER

då dotterbolaget saknar egen personal är uppgifterna om anställda och personalkost
nader desamma för koncernen och moderbolaget.

antalet anställda
  2007  2006 
 Antal Varav män Antal Varav män
Medelantalet anställda uppgick till: 170  80,0 % 171 83,3 %

Av bolagets ordinarie styrelseledamöter är 25 procent kvinnor. Andelen kvinnor i bo
lagets ledningsgrupp är 62 procent och andelen kvinnliga chefer 40 procent. 

Personalens frånvarotid i procent av bruttoarbetstid 
  Samtlig personal 
 2007 2006
Semester 8,8 9,3
Sjukdom/arbetsskador 6,7 6,4
Föräldraledighet  3,0
Övrigt    0,7                 0,2             
Totalt 16,2 18,9

Personalens sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaro i procent    Antal dagar
av ordinarie arbetstid Kvinnor Män per anställd
 2007 2006 2007 2006 2007 2006  
oberoende av ålder 4,6 6,5 7,1 6,4  17,0 16,6
Yngre än 29 år 3,1 2,5 3,9 3,3 8,1 8,4 
30 – 49 år 2,8 4,2 6,8 8,5 14,9 19,6 
50 år eller äldre 9,6 11,7    8,3 5,0 21,8 15,2

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent av total sjukfrånvaro för kvinnor och män 
tillsammans är 48,2 procent (41,8).

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och ersättningar under året uppgick till 58,2 Mkr jämfört med 56 Mkr året 
innan, vilket innebär en ökning med 3,9 procent. 

Kostnader (Kkr) 2007 2006
Styrelse och Vd 1 224,6 1 356,7
Övriga anställda 56 958,6 54 654,9
Summa 58 183,2 56 011,6

Pensionskostnader   8 657,6 6 615,7
Övriga sociala kostnader 18 867,6 18 287,6
Totalt 85 708,4 80 914,9

Bolagets tidigare Vd var anställd med visstidsförordnande som upphörde den 31 mars 
2003, från vilken tidpunkt denne uppbär visstidspension. Bolagets avsättning för pen
sionsförpliktelser till tidigare Vd har ökat med 217,3 KKr under 2007 och uppgår till 
5 415,4 Kkr (5 198,1). För bolagets nuvarande Vd uppgick pensionskostnaden till 
169,0 Kkr (159,7), medan pensionsförpliktelser saknas. För styrelsen finns vare sig 
pensionskostnader eller förpliktelser. 
 Sedan 1997 förvaltas medel för de anställdas pensioner genom försäkring i Skan
dia. den faktiska avkastningen på pensionskapitalet har överstigit den avkastning som 
antagits i pensionsavtalet. det ackumulerade överskottet per den 31 december 2007 
uppgår till 2 202 052 kr (3 287 250), vilket kan användas för sänkning av framtida 
premier eller för annat pensionsändamål. Beloppet redovisas i balansräkningen som 
kortfristig fordran. 

  NOT 3.   aVSKRIVNING aV aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR

KonceRnen 
Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till: 2007 2006
Byggnader 1 701 114 1 661 274
Markanläggningar 3 057 841 2 364 825
Fordon, maskiner och inventarier 29 127 038 29 335 059
immateriella anläggningstillgångar 1 629 020 507 499
Summa 35 515 013 33 868 657

ModeRBoLAgeT 
Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till: 
Byggnader 1 701 114 1 661 274
Markanläggningar 3 057 841 2 364 825
Fordon, maskiner och inventarier 28 306 988 28 568 873
immateriella anläggningstillgångar 1 629 020    507 499
Summa 34 694 963 33 102 471

  NOT 4.   ÖVRIGa RÄNTEINTÄKTER Och LIKNaNDE RESULTaTPOSTER

KonceRnen 
Ränteintäkterna utgjordes av: 2007 2006
dröjsmålsräntor 67 695 83 528
Övriga ränteintäkter 1 611 018 984 882
Summa 1 678 713 1 068 410

ModeRBoLAgeT
Ränteintäkterna utgjordes av: 
dröjsmålsräntor 67 695 83 528
Övriga ränteintäkter 1 870 790 1 152 861
Summa 1 938 485 1 236 389

  NOT 5.   RÄNTEKOSTNaDER Och LIKNaNDE RESULTaTPOSTER

KonceRnen
Räntekostnaderna utgjordes av: 2007 2006
dröjsmålsränta till leverantörer 1 850 2 591
Räntekostnader pensionsskuld 518 742 540 817
Övriga räntekostnader 2 669 829 1 957 866
Summa 3 190 421 2 501 274

ModeRBoLAgeT
Räntekostnaderna utgjordes av: 2007 2006
dröjsmålsränta till leverantörer 1 850 2 591
Räntekostnader pensionsskuld 518 742 540 817
Övriga räntekostnader 2 669 829 1 957 866
Summa 3 190 421 2 501 274

  NOT 6.   BOKSLUTSDISPOSITIONER

Skillnad mellan bokförd 
avskrivning och avskrivning 
enligt plan  2007  2006
 Överavskrivning 1 373 781  14 008 213
 återföring av tidigare 
  överavskrivning 65 636 1 308 145 65 636 13 942 577 
Periodiseringsfond  
 Tidigare års taxering    
 årets avsättning  2 135 086  1 366 965
Summa  -3 443 231  -15 309 542

  NOT 7.   SKaTT PÅ ÅRETS RESULTaT

KonceRnen
den beräknade skattekostnaden består av: 2007 2006
Skatt på årets resultat 1 793 470 1 148 249
Förändring uppskjuten skattefordran 652 944 111 350
Latent skatt på årets förändring obeskattade reserver  964 105 4 286 671
Summa -3 410 519  -5 323 570

ModeRBoLAgeT
den beräknade skattekostnaden består av:
Skatt på årets resultat 1 793 470 1 148 249
Förändring uppskjuten skattefordran 652 944 111 350
Skatt på koncernbidrag 728 000 
Summa -3 174 414   -1 036 899

Uppskjuten skatt i obeskattade reserver uppgår i moderbolaget till 34 354 125 kr 
(33 390 020). 

  NOT 8.   IMMaTERIELLa aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR

KonceRnen och ModeRBoLAgeT 2007              2006
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 777 194  549 545 
nyanskaffningar 4 073 569          2 227 649
Vid årets slut 6 850 763 2 777 194
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början 526 452 18 953
årets avskrivning enligt plan 1 629 021  507 499
Vid årets slut 2 155 473 526 452 
Planmässigt restvärde vid årets slut 4 695 290 2 250 742

  NOT 9.  MaTERIELLa aNLÄGGNINGSTILLGÅNGaR 

Följande värden redovisas för koncernens materiella anläggningar: 
  Mark o  Maskiner o Pågående
ackum. anskaffnvärden Byggnader Markanläggn Fordon Inventarier Nyanläggn
Vid årets början 47 719 483 85 820 489 109 675 421 303 267 387 692 994
omklassificering    280 200 280 200
nyanskaffningar 491 945 13 561 662 12 016 463 20 149 916 119 706
Avyttringar/utrangeringar    7 676 977  3 198 025 
Vid årets slut 48 211 428 99 382 151 114 014 907 320 499 478 532 500
ackumulerade avskrivn. enligt plan     
Vid årets början 24 627 649 15 588 218 68 854 256 160 353 166  
omklassificering      
Avyttringar/utrangeringar     7 050 777  2 951 857 
årets avskrivning enl plan 1 701 114  3 057 841 12 554 352 16 572 686 
Vid årets slut 26 328 763 18 646 059 74 357 831 173 973 995 
Planmässigt restvärde vid årets slut 21 882 665 80 736 092 39 657 076 146 525 483 532 500

Av restvärdet vid årets slut för mark och markanläggningar utgör värdet för mark 21 739 133 kronor. ingen förändring avseende mark har ägt rum under 2007.

Följande värden redovisas för moderbolagets materiella anläggningar: 
 Mark o   Maskiner o Pågående
ackum. anskaffnvärden Byggnader Markanläggn Fordon Inventarier Nyanläggn
Vid årets början 47 719 483 85 820 489 109 675 421 293 942 675 412 794
omklassificering     
nyanskaffningar 491 945 13 561 662 12 016 463 18 767 130 119 706
Avyttringar/utrangeringar    7 676 977  3 198 025 
Vid årets slut 48 211 428 99 382 151 114 014 907 309 511 780   532 500 

ackumulerade avskrivn. enligt plan     
Vid årets början 24 627 649 15 588 218 68 854 256 157 475 249 
omklassificering 
Avyttringar/utrangeringar     7 050 777  2 951 857 
årets avskrivning enl plan 1 701 114  3 057 841 12 554 352 15 752 636 
Vid årets slut 26 328 763 18 646 059 74 357 831 170 276 028 
Planmässigt restvärde vid årets slut 21 882 665 80 736 092 39 657 076 139 235 752 532 500

Forts, NOT 9.28 SRV åRSRedoViSning 2007
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Taxeringsvärdena för anläggningarna uppgick till:
  Taxeringsvärde Planmässigt restvärde
Byggnader 2007 2006 2007 2006
   Jordbromalm 6:8, haninge 2 126 000 1 061 000 1 038 205 1 085 849
   harven 1 del av, nynäshamn Skattefri Skattefri 554 961 603 499
   Axeln 3, huddinge 803 000 511 000 396 886 445 273
   Skyttbrink 4, Botkyrka 345 000 240 000 2 929 534 3 188 104
   gladö 1:1, Sundby 1:1, huddinge Skattefri Skattefri 5 503 415 5 957 277
   gladö 76:5, huddinge Skattefri Skattefri 6 057 503 6 441 289
   gladö 1:3, huddinge 4 983 000 2 799 000 3 171 467 3 390 983
Mark    
   Jordbromalm 6:8, haninge 2 056 000 1 196 000 182 500 182 500
   Jordbromalm 6:2, åby 1:141, haninge Skattefri Skattefri 1 915 000 1 915 000
   harven 1, del av, nynäshamn Skattefri Skattefri 376 870 376 870
   Axeln 3, huddinge 1 450 000 580 000 387 678 387 678
   Skyttbrink 4, Botkyrka 90 000 63 000 2 171 820 2 171 820
   Skyttbrink 21, Botkyrka Skattefri Skattefri 2 884 000 2 884 000
   Macken 4, Salem 418 000 418 000 2 694 275 2 694 275
   Macken 5, Salem 406 000 406 000    
   Visättra 1:1, huddinge Skattefri Skattefri 5 080 785 5 080 785
   Sunnerby 1:313, nynäshamn Skattefri Skattefri 460 075 460 075
   Transistorn 4, Skogås, huddinge Skattefri Skattefri 525 000 525 000
   åby 1:219, Jordbro, haninge Skattefri Skattefri 5 061 130 5 061 130
Övrigt, huvudsakligen markanläggn. Skattefri Skattefri 61 227 653 50 472 698
Summa 12 677 000 7 274 000 102 618 757 93 324 105

Forts, NOT 9.

  NOT 14.    VaRULaGER

KonceRnen
Varulagret utgjordes av: 2007 2006
Säckar och kärl 406 529 236 562
Avfallsbränsle 23 280 270 387
diesel 155 543 
Övrigt 81 790 103 906
Summa 667 142 610 855

ModeRBoLAgeT
Varulagret utgjordes av: 
Säckar och kärl 406 529 236 562
Avfallsbränsle 23 280 270 387
diesel 155 543 
Övrigt 81 790 103 906
Summa 667 142 610 855

  NOT 15.    KORTFRISTIG FORDRaN KONcERNFÖRETaG

Kortfristig fordran utgörs av kundfordran 355 240 kr (436 119) samt kortfristig del 
av lån till ecoferm 0 kr (1 119 477).

  NOT 16.    SKaTTEFORDRINGaR

KonceRnen
Skattefordringarna består av: 2007 2006
Aktuell skatt 1 102 206 1 438 984
Summa 1 102 206 1 438 984

ModeRBoLAgeT
Skattefordringarna består av: 
Aktuell skatt 1 102 206         1 438 984
Summa 1 102 206  1 438 984

Uppskjuten skattefordran 2007 redovisas under finansiella anläggningstillgångar 
med 0 kr (647 472). 

  NOT 10.    aNDELaR I KONcERNFÖRETaG

SRV äger sedan den 19 december 2005 samtliga aktier i ecoferm AB, organisations
nummer 5561979526, med säte i huddinge. ecoferms verksamhet består i att driva 
en anläggning för rötning av matavfall. efter utbyggnad till en årskapacitet på cirka 
4 000 ton under 2005 har anläggningen ännu inte uppnått full kapacitet. orsaken är 
främst driftsstörningar i anläggningen som gör att anläggningen ej kan nyttjas till 
full kapacitet.

det egna kapitalet i ecoferm uppgår per den 31 december 2007 till 3 354 566 
kr (2 234 211) kr. årets resultat före skatt är ett underskott på 1 479 645 kr 
(967 257). Utgående bokfört värde i moderbolaget per den 31 december 2007 upp
går till 1 494 001 kr, samma värde som året innan.

Under 2007 har moderbolaget köpt tjänster av ecoferm till ett belopp om 1 918 497 
kr (1 834 021). Vidare har moderbolaget sålt tjänster till ecoferm för 1 383 053 kr 
(968 301), merparten för drift av anläggningen. För utlåning till ecoferm har moder
bolaget uppburit ränta med 260 673 kr (168 118). några motsvarande transaktioner 
ägde inte rum under föregående år efter aktieförvärvet den 19 december 2005.

  NOT 11.    aNDELaR I INTRESSEFÖRETaG

SRV äger tillsammans med i L Recycling AB hälften vardera av aktierna i intres
sebolaget Miljösortering på Södertörn AB, organisationsnummer 5565419750, med 
säte i huddinge. i bolaget bedrivs sortering av återvinningsbart material som förpack
ningar av metall, plast och kartong samt wellpapp. Utgående bokfört värde i moder
bolagets balansräkning är 2 000 000 kr, oförändrat från föregående år. Bokfört värde 
i koncernen 2 727 916 kr.
eget kapital i Miljösortering på Södertörn uppgår per den 31 december 2007 till 
4 508 872 kr. årets resultat är 0 kr. 

  NOT 12.    LÅNGFRISTIG FORDRaN KONcERNFÖRETaG

Långfristig fordran utgörs av långfristig del av lån till ecoferm.

  NOT 13.    ÖVRIGa LÅNGSIKTIGa FORDRINGaR  

KonceRnen  2007 2006
Övriga fordringar 32 000 68 093
Summa 32 000 68 093

ModeRBoLAgeT  
Övriga fordringar 32 000 68 093
Summa 32 000 68 093
   

  NOT 17.    ÖVRIGa FORDRINGaR 

KonceRnen
Övriga fordringar utgörs av: 2007 2006
Momsfordran 1 831 868 
Fordran avfallsskatt 17 178 446 12 332 250
Överskottsfond pensioner 2 202 052 3 287 250
Övriga fordringar 3 662 275 1 415 314
Summa 24 874 641 17 034 814

ModeRBoLAgeT
Övriga fordringar utgörs av: 
Momsfordran 1 831 868 
Fordran avfallsskatt 17 178 446 12 332 250
Överskottsfond pensioner 2 202 052 3 287 250
Övriga fordringar 3 640 383 1 289 202
Summa 24 852 749 16 908 702

  NOT 18.    FÖRUTBETaLDa KOSTNaDER Och UPPLUPNa INTÄKTER

KonceRnen 2007 2006
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter utgjordes av:
Förutbetalda hyror 249 717 243 751
Förutbetalda arrendeavgifter 1 661 558 1 096 211
Förutbetalda försäkringspremier 70 941 1 930 023
Förutbetalda fordonsförsäkringar 909 880   
insamling tidningar o förpackningar  97 924
Övriga periodiserade kostnader  2 788 676 2 458 130
Upplupna intäkter 2 826 039 
Summa 8 506 811 5 826 039

ModeRBoLAgeT 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter utgjordes av:
Förutbetalda hyror 249 717 243 751
Förutbetalda arrendeavgifter 1 661 558 1 096 211
Förutbetalda försäkringspremier 70 941 1 930 023
Förutbetalda fordonsförsäkringar 909 880   
insamling tidningar o förpackningar  97 924
Övriga periodiserade kostnader  2 788 676 2 458 130
Upplupna intäkter 2 826 039 
Summa 8 506 811 5 826 039

  NOT 19.    KORTFRISTIGa PLacERINGaR

den kortfristiga placeringen i räntefond hos nordea som per den 31 december 2006 
hade ett marknadsvärde på 20 006 705 kr har under 2007 överförts till bolagets 
ordinarie bankkonto.

  NOT 20.   KaSSa Och BaNKTILLGODOhaVaNDEN

Redovisade tillgodohavanden i koncernen uppgick per den 31 december 2007 till 
28 490 745 kr (16 873 396). Utöver redovisade tillgodohavanden i moderbola
get på 28 298 990 kr (16 859 031) fanns beviljad outnyttjad checkräkningskredit 
på 3,3 Mkr.

  NOT 22.    acKUMULERaDE aVSKRIVNINGaR UTÖVER PLaN

Ackumulerade överavskrivningar 
fördelar sig enligt nedan: 2007 2006
Byggnader 223 337 247 481
Markanläggningar 320 073 361 565
Fordon, maskiner och inventarier 118 647 843 117 274 062
Summa 119 191 253 117 883 108

  NOT 23.    PERIODISERINGSFONDER

Maximal avsättning till periodiseringsfond 
har skett i årets bokslut: 2007 2006
Periodiseringsfond tax 2007 1 366 965 1 366 965
Periodiseringsfond tax 2008 2 135 086 
Summa 3 502 051 1 366 965

  NOT 24.    aVSaTT TILL PENSIONER

KonceRnen 2007 2006
ingående skuld  12 968 549 13 520 426
Skuldförändring 288 411 551 877 
Utgående skuld 13 256 960 12 968 549

ModeRBoLAgeT 
ingående skuld  12 968 549 13 520 426
Skuldförändring 288 411 551 877 
Utgående skuld 13 256 960 12 968 549

Säkerhet för pensionsskulden finns i form av kommunal borgen.

  NOT 21.    EGET KaPITaL

 aktie- Bundna Fria Årets 
Förändring av eget kapital i koncernen kapital reserver reserver resultat

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 8 880 000 88 363 969 9 315 404 11 330 442
Vinstutdelning enligt årets bolagsstämma    
Överföring av 2006 års resultat till fria reserver   11 330 442 11 330 442
omföring mellan fritt och bundet kapital  2 472 851 2 472 851 
årets resultat    9 458 349
Belopp vid årets utgång  8 880 000 90 836 820 -457 813 9 458 349

i bundna reserver ingår kapitalandelsfond med 0 kr.

 aktie- Bundna Fria Årets 
Förändring av eget kapital i moderbolaget kapital reserver reserver resultat

Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning 8 880 000 1 776 000  1 274 828
enligt årets bolagsstämma:
Utdelning    
Överföring av 2006 års resultat till fria reserver    1 274 828 1 274 828
Koncernbidrag till dotterbolag    2 600 000
Skatt på koncernbidrag   728 000
årets resultat    7 730 868
Belopp vid årets utgång 8 880 000 1 776 000  -597 172 7 730 868
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huddinge den 27 mars 2008

Birgitta Mörk
ordförande

Staffan holmberg Margareta Lundgren Bengt Säberg Nils Modig 

anders Fredin Tore Åkerbäck Lennart Sjödell Stefan hollmark
   Vd

Min revisionsberättelse har avgivits den X april 2008

Bengt Fromell 
Auktoriserad revisor    

REVISIONSBERÄTTELSE

GRaNSKNINGSRaPPORT
Till bolagsstämman i SRV återvinning AB
Org nr 556053-7515

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2007.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed.
Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Samplanering har skett med bolagets auktoriserade revisor 
och därvid anlitat sakkunnigt biträde i vår granskning.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om verksamheten skötts på ett 
ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Vi har noterat att det inte finns särskilda ägardirektiv för bolaget, men att frågan aktualiserats i styrelsen.
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande 
sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig.

Huddinge den 18 mars 2008

Laszlo Dagsberg Wulf Schroeder Margareta Midér 
Utsedd av: kommunfullmäktige i  Utsedd av: kommunfullmäktige i  Utsedd av: kommunfullmäktige i
huddinge kommun haninge kommun Botkyrka kommun

Till årsstämman i SRV återvinning AB
Org nr 556053-7515

Jag har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens 
 förvaltning i SRV återvinning AB för år 2007. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min 
revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att 
med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshand-
lingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning 
av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat 
årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncern-
redovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i 
bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av 
bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar 
vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 27 mars 2008

Bengt Fromell,  Auktoriserad revisor

  NOT 25.    aVSaTT FÖR EFTERBEhaNDLING 

Och SLUTTÄcKNING aV DEPONI

Avsättning för att täcka framtida kostnader för efterbehandling och för sluttäckning 
och iordningsställande av avfallsupplag vid avslutad deponering.

KonceRnen 2007 2006
efterbehandling avslutad deponi 113 618 453 113 233 845
Sluttäckning och iordningställande 
av avfallsupplag 9 614 489 8 604 120
Summa 123 232 942 121 837 965

ModeRBoLAgeT  
efterbehandling avslutad deponi 113 618 453 113 233 845
Sluttäckning och iordningställande 
av avfallsupplag 9 614 489 8 604 120
Summa 123 232 942 121 837 965

  NOT 26.    LÅNGFRISTIGa SKULDER

Övriga långfristiga skulder utgörs av:      
KonceRnen 2007 2006
Långfristig del av avbetalningsköp fordon 17 346 915 18 670 362
Långfristig del av låneskuld till nordea 32 000 000 34 000 000
Uppskjuten skatteskuld 5 472 
Summa 49 352 387 52 670 362

ModeRBoLAgeT
Långfristig del av avbetalningsköp fordon 17 346 915 18 670 362
Långfristig del av låneskuld till nordea 32 000 000 34 000 000
Uppskjuten skatteskuld 5 472 
Summa 49 352 387 52 670 362

Av låneskulden till nordea förfaller 24 000000 kr mer än fem år efter bokslutsdagen.

  NOT 27.    ÖVRIGa KORTFRISTIGa SKULDER

KonceRnen
Övriga skulder utgörs av: 2007 2006
Kortfristig del av låneskuld till nordea 2 000 000 2 000 000
Kortfristig del av avbetalningsköp av fordon  10 858 756 9 654 049
Mervärdesskatt  2 553 467
Personalens källskatt 1 394 288  
Övriga skulder  1 513 450
Summa 14 253 044 15 720 966

ModeRBoLAgeT
Kortfristig del av låneskuld till nordea 2 000 000 2 000 000
Kortfristig del av avbetalningsköp av fordon  10 858 756 9 654 049
Mervärdesskatt  2 553 467
Personalens källskatt 1 394 288  
Övriga skulder  1 513 450
Summa 14 253 044 15 720 966

  NOT 28.    UPPLUPNa KOSTNaDER Och FÖRUTBETaLDa INTÄKTER

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter utgörs av:
 
KonceRnen 2007 2006
Upplupna löner och sociala kostnader 8 146 491 8 208 607
Avfallsskatt 6 083 488 8 859 988
Övriga upplupna kostnader 2 908 860 4 742 570
Summa 17 138 839 21 811 165

ModeRBoLAgeT  
Upplupna löner och sociala kostnader 8 146 491 8 208 607
Avfallsskatt 6 083 488 8 859 988
Övriga upplupna kostnader 2 893 860 4 725 545
Summa 17 123 839 21 794 140

  NOT 29.    JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KaSSaFLÖDET

Justeringsposterna utgjordes av (belopp i kkr):

KonceRnen 2007 2006
Avskrivningar 35 515 33 869
Avsättningar 1 683 7 090
Reavinst  949  1 122
Summa 36 249 39 837

ModeRBoLAgeT
Avskrivningar 34 695 33 103
Avsättningar 1 683 2 803
Reavinst  949  1 122
Summa 35 429 34 784

ÄGaRFÖRDELNING
Kommun aktiekapital (kr) andel (procent)
huddinge        2 800 000              31,5
haninge        2 800 000              31,5
Botkyrka        2 800 000              31,5
Salem           240 000                2,75
nynäshamn           240 000                2,75

REVISORER, ORDINaRIE
Laszlo dagsberg, huddinge, Wulf Schroeder, haninge, Margareta Midér, Botkyrka, 
Bengt Fromell, auktoriserad revisor

REVISORER, ERSÄTTaRE
Per erik ekman, Salem, Bo Persson, nynäshamn, Klas Alm, auktoriserad revisor
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STyRELSE

ERSÄTTaRE 
Marica Lindblad (mp) huddinge
Jan Forsell (fp) huddinge
gunnel Trelje (s) haninge 
ebbe Pettersson (mp) haninge 
Stefan dayne (kd) Botkyrka
ivar Sjöberg (m) nynäshamn
Lars Morberg (s) Salem
Larsgöran Liljedahl (s) Botkyrka

Birgitta Mörk
(s) Botkyrka
ordförande 

Staffan holmberg
(s) haninge

Nils Modig 
(m) haninge
2:e vice ordförande

Tore Åkerbäck 
(s) nynäshamn

Margareta Lundgren 
(s) huddinge

Lennart Sjödell 
(m) Salem

Bengt Säberg 
(m) huddinge
1:e vice ordförande

anders Fredin 
(m) Botkyrka

Stefan hollmark
Vd

Lena Lindh
Personalchef

Magdalena Westerberg 
Affärsområdeschef 

återvinna

Jan Falkenstedt
Affärsområdeschef 

Transport

Teresa Frykman 
Marknadschef

Ingela Sandström 
ekonomichef

anna Mellström
Miljö och kvalitetschef
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