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Det här är Logiwaste
Logiwaste är en koncern etablerad i positionen som en av de ledande 
aktörerna i Skandinavien inom lösningar för automatiserad insamling 
av avfall och tvätt. Vi är över tid en av de tekniskt ledande miljöteknik-
koncernerna i Sverige.

Under året har verksamheten delats upp för att kunna fokusera våra 
affärer och vår organisation i syfte att förenkla för våra kunder. Projekt, 
Service och Produkter är våra kärnområden inom vilka vi även erbjuder 
rådgivnings- och konsulttjänster.

Logiwaste Engineering 
Procurement & Construction AB

Logiwaste Service AB

Logiwaste International AB

Logiwaste Automated Waste 
Collection Products AB

Logiwaste AB
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Automatiserade 
system för hantering

av avfall och tvätt

Service, Drift och Underhåll
Vi säkerställer en effektiv och pålitlig drift av anläggningar  
genom service, drift och underhåll, oavsett ursprunglig 
leverantör. Vi erbjuder även avancerad teknisk support 
och optimering för drifttagna anläggningar.

Projekt för stationär
och mobil sopsug
Stationära system för bostadsområden och  
sjukhus.  Från rådgivning i tidiga skeden, komplett 
projektering till driftsatta system. Med våra 
mobila sopsugssystem erbjuder vi möjlighet 
till effektiv och hygienisk avfallshantering för 
nya och befintliga bostadsrättsföreningar och 
hyresfastigheter.

Produkter  
och mjukvara
Med Logiwaste State-of-the-art mjukvaru- 
plattform optimeras styrning och kontroll av 
sopsugsanläggningar. Logiwaste produktut-
veckling styrs av samhällets utveckling och 
våra kunders behov. Vi erbjuder genom egen 
organisation kontinuerliga uppdateringar i takt 
med teknikens och omvärldens förändringar.
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Året i sammandrag

NETTOOMSÄTTNING

93,4 Mkr

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

1,7 Mkr

VINSTMARGINAL
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Från ett bolag till en koncern
Under året omorganiserades Logiwaste 
från ett bolag till en koncern. 

Avancerad övervakning av  
mobila tankar
Möjlighet till kameraövervakning inuti en 
lagringstank och därigenom ge realtids 
driftövervakning på distans.

Styrsystem
Ny generation av användargränssnitt för 
styrsystem lanserades.

ISO-certifiering av samtliga bolag  
i koncernen
I november certifierades samtliga fem 
bolagen i koncernen i enlighet med 
systemen för ISO 9001:2015 för kvalitet, 
ISO 14001:2015 för miljöledning, och ISO 
45001:2018 för arbetsmiljö.

Heltäckande Drift och Service i Oslo
Under året började vi även erbjuda våra 
kunder i Oslo support, drift och service, 
365 dagar om året.

Utvalda händelser 
under året
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Regional Clinical Hospital
Sjukhus
Krasnoyarsk, Ryssland

Skövde Sjukhus
Sjukhus
Skövde, Sverige

Kungälv Sjukhus
Sjukhus
Kungälv, Sverige

Nya sjukhusområdet Helsingborg
Sjukhus
Helsingborg, Sverige

Lilleby
Bostadsområde
Trondheim, Norge

Kv. Klacken
Bostadsområde
Solna, Sverige

Norrtälje Hamn
Bostadsområde
Norrtälje, Sverige

Folksam Fastigheter
Mobil sopsug
Stockholm, Sverige

Akademiska sjukhuset
Sjukhus
Uppsala, Sverige

Ulven
Bostadsområde
Oslo, Norge

Skårerområdet
Bostadsområde
Lørenskog kommune, Norge

Risvollan helse- og velferdssenter
Sjukhem
Trondheim, Norge

Ett urval av pågående 
projekt under 2021
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2021 var vårt 16:e år som en aktör i vår bransch. Det är en resa som 
bolaget startade 2006 och inledde med fem år av utveckling och 
koncept. Det efterföljdes av en period på 10 år av produktlanseringar 
och internationalisering.

I inledningen av året organiserade vi oss som en ny koncern med 
Logiwaste International som nytt Moderbolag. Logiwaste Engineering 
Procurement and Construction är vår nya verksamhet för projekt. 
Logiwaste Service hanterar all vår eftermarknad, service, drift och 
teknisk support till våra driftsatta kunder. Logiwaste Automated 
Waste Collection Systems är vårt produktbolag som helt kommer 
fokusera på teknologi i styrsystem och våra fysiska produkter.  
Logiwaste AB är det tidigare verksamhetsbolaget som blir mer av 
ett resursbolag för konsultationer och utförande.

Året 2021 har präglats av en genomförd och avslutad rekonstruktion i 
dotterbolaget Logiwaste AB. Resultatet av rekonstruktionen är lyckad, 
där vi skapat effektivare processer samt en mer lean och kompetent 
organisation som bygger grunden och plattformen för framtiden. 

Vi har under året uteslutande haft fokus på att lämna ifrån oss bra 
arbete till våra kunder, förbättra kvaliteten på våra produkter och 
styrsystem, samt ta vårt eftermarknads- och serviceerbjudande 
till en helt ny nivå. 

Året påverkades fortsatt av den pågående pandemin som skapade 
stor osäkerhet i såväl samhället i stort, som på våra marknader. 
Vår tidigare omställning av vår verksamhet till ett helt nytt sätt 
att driva projekt och möta våra kunder har fungerat väl. Det har 
självklart varit utmanande för oss som kommer direkt från en stark 
tillväxtperiod med stora leveransvolymer när arbetsmöjligheter 
begränsas och gränser mellan länder stängs. Strategiskt har vi  
fokuserat på att anpassa oss för minskade volymer men där vi ökar 
servicegraden och kvaliteten till våra kunder med en mer ända-
målsanpassad och trimmad organisation.

Nedan vill jag lämna mina reflektioner över ett antal viktiga områden 
som vi fokuserat på och jag vill börja med den viktigaste.

Vi är Logiwaste! - En attraktiv arbetsgivare
Intresset för att söka sig till Logiwaste har fortsatt öka under året. 
Vi är glada att så många duktiga personer vill arbeta hos oss. Vår 
ambition är att attrahera branschens bästa medarbetare.

De som söker sig till oss vill bli del av ett dynamiskt team i ett 
snabbväxande internationellt företag där varje persons insats är 
viktig. Vår kultur är att dela med oss av kunskap och erfarenheter 
och de som har en egen drivkraft och vill lära sig mycket på kort tid 
är de personer som trivs bäst hos oss.

Alla våra anställda jobbar med de modernaste mjukvarorna och 
IT-verktygen på marknaden och vi strävar efter att hela tiden ligga 
i framkant för att utmana alla de duktiga unga medarbetare som 
arbetar hos oss. 

Det känns extra värdefullt att vi är i en bransch där vi tillsammans 
är med och bidrar till ett hållbarare samhälle.

Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö - Ett hållbart företag
Vi gick in i 2021 med en som vi ser det komplett fysisk produktportfölj. 
Det har tagit 10 år av kontinuerlig utveckling från vårt duktiga pro-
duktutvecklingsteam att nå ända fram. Under året har vi fortsatt 
det inslagna arbetet med fokus på produktförbättringar, teknisk 
livslängd och högre tillgänglighet. Från att ha varit en del av ut-
vecklingen sätter vi nu ambitionen att bli den aktör som leder den 
tekniska utvecklingen i branschen.

Under 2021 så kompletterade vi samtliga nya bolag inom koncernen 
med certifikat inom Kvalitet ISO 9001, Miljö ISO 14001 och Arbets-
miljö ISO 45001, samt certifiering av vårt hållbarhetsarbete.

Enkelhet för kunden - Vår viktigaste relation
En relation förknippas oftast med direkta personliga relationer och 
de är självklart centrala när det gäller att skapa goda och varaktiga 
värden tillsammans med våra kunder. På Logiwaste handlar allt vi gör 
om att skapa en enkelhet, tydlighet och transparens i alla processer 
och rutiner i samband med affärsrelationer. Exempelvis avseende 
våra leveranser och driftsättningar för våra kunder. 

Jag träffar kunder varje dag och det finns mycket kunskap ute på 
marknaden. Vi håller en kontinuerlig dialog med våra kunder där vi 
tar in  önskemål om vad som kan utvecklas ytterligare. Hur kan vi 
göra det vi gör ännu bättre? De som äger och förvaltar systemen 
vill uppnå god totalekonomi och enkelhet. Slutanvändarna tar ett 
större ansvar för sorteringen när de erbjuds tekniska lösningar som 
gör det enkelt och bekvämt för dem att “göra rätt”. Det ligger helt 
i linje med det ökande miljöengagemanget i samhället i stort. Vår 

VD har ordet. 
Reflektioner kring 
året som gått.
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ambition är att kontinuerligt förenkla installationer samt underlätta 
för systemägare och användare genom moderna, väldesignade 
tekniska lösningar. 

Teknisk framkant - Verkligt kundvärde
Vår organisation för mjukvaruutveckling, automation och styrelek-
tronik är en satsning som syftar till att ta ett framtida ledarskap 
på systemtekniska lösningar och mjukvaruutveckling. Det är helt 
nödvändigt att vi följer med den snabba tekniska utvecklingen i 
samhället. Vi är och kommer att fortsätta vara i den tekniska fram-
kanten på detta område.

Vi har skapat förutsättningar för effektivare installationer, enklare 
övervakning och datainsamling för analyser av systemet. Ett stort 
antal nya funktioner ger samtidigt våra kunder möjlighet till en enkel 
men optimerad drift. Vi har också tagit fram och driftsatt helt nya, 
för branschen unika, tekniska lösningar med trådlös kommunikation 
för både terminaler och inkast där alla delar kan kommunicera 
över 4G/5G nätet. För våra kunder innebär det verkligt värde i form 
av mindre kostnadsdrivande installationer. Dessa är samtidigt mer 
framtidssäkra för kommande uppgraderingar och styrningsmetoder 
jämfört med nedgrävda kabelsystem för kommunikation.

Eftermarknad - Ett område som alltid ska erbjudas bästa service.
Vi strävar efter att våra kunder ska uppskatta den moderna teknologin 
för avfallshantering också på lång sikt. Varje anläggning är förenad 
med en driftskostnad för att hålla igång en hög tillgänglighet. Målet 
är att ge en så bra totalekonomi som möjligt över tid i kombination 
med önskad servicegrad.

2021 har vi fortsatt bygga upp vårt starka serviceteam där våra nu-
varande och framtida kunder kan finna trygghet i att vi löser deras 
problem när de hör av sig. Vi ska finnas där och hjälpa våra kunder 
med livslängd, totalkostnad, enkelhet och miljöeffektivitet.

Vi har under året tagit ansvar för drift och periodisk service för ett 
antal nya kunder. Vi har samtidigt byggt en organisation som klarar 
att bedriva drift och service för både våra egna system men även 
system från andra leverantörer. Alla med en sop- eller tvättsugs-
anläggning kan vända sig till oss och få ett komplett erbjudande 
för sitt system.

Sammanfattningsvis
Vad är min sammanfattande syn på år 2021? Ett år då effekterna av 
pandemin var som störst och vi har använt året till att trimma och 
utveckla vår kompetens och  snabbhet med hjälp av effektivare 
rutiner och processer i allt vi gör. Vi har förbättrat vår interna effekti-
vitet på en mängd områden och samtidigt genomfört omfattande in-
vesteringar i kompetens, mjukvara, hårdvara och teknisk utrustning 
för att ytterligare vässa vårt erbjudande till våra kunder.

Omsättningen var något högre än budget trots påverkan av Covid19 
och jag förväntar mig en lägre omsättning kommande år. Vi ser 
även 2022 som ett år där vi fortsätter fokusera och  säkerställa att 
våra befintliga kunder får vår yttersta uppmärksamhet. Resultatet 
är positivt totalt sett i koncernen men det finns stor potential till 
förbättring. Långsiktigt kommer våra satsningar ge effekt och 
marginalerna börjar stiga successivt. Det är inte omöjligt att vi kan 
se en begynnande tillväxtperiod igen 2023-2025 med det allt större 
intresset vi ser på våra lösningar.

Ledstjärnan är fortsatt att Logiwaste ska vara med och driva vår 
omvärld mot ett hållbart samhälle.

Daniel Martinwall
VD, Logiwaste AB

Från att ha varit en del av utvecklingen
sätter vi nu ambitionen att bli den 
aktör som leder den tekniska 
utvecklingen i branschen.
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Stationära system, 
Digitaliseringen fortsätter

Under året har huvuddelen av vår utvecklingsavdelning arbetat 
med våra stationära system, vilket innefattat vidareutveckling och 
förbättring av produkter såväl som mjukvara. Syftet har varit att 
implementera många goda idéer och erfarenheter till att förbättra 
vår design, säkra kvalitet och förbättra driftsäkerhet.

Styrsystemet har under året genomgått en stor uppdatering med 
strukturella förbättringar som effektiviserar underhållet av kod-
basen. Det inkluderar även kraftfulla fjärrsupportverktyg för att 
stötta serviceteknikernas arbete i fält, samt ett helt nytt grafiskt 
användargränssnitt.

Logiwaste ligger i framkant när det gäller att ta vara på digitali-
seringens möjligheter och applicera dessa i verksamheten, samt 
integrera dessa i våra projekt. Vi strävar efter att göra det enkelt i 
vår interaktion med kunder och andra samarbetspartners. 

Genom att dela alla våra produkter som BIM-objekt i de vanligaste 
CAD-formaten via vår hemsida gör vi det enklare för våra kunder 
att planera in system för stationär sopsug tidigt i sina projekt. Även 
om de som laddar ner BIM-objekt inte har det tekniska djupet som 
krävs för att designa en komplett anläggning är det ett enkelt sätt 
för dessa att få en första bild av placering och de utrymmeskrav 
som behövs. 

Logiwaste ligger i framkant när det gäller att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter och applicera dessa för 
att bli bättre och effektivare i vår verksamhet och våra 
projekt.
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En betydande förändring är införandet av dubbla matarskruvar på 
stora tankar och ett nytt styrsystem som tillsammans ökar kapacite-
ten väsentligt. Som enda leverantör kan vi nu erbjuda lagringstankar 
på upp till 22 m3 vilket sparar mycket utrymme i tankrummet jämfört 
med att dela upp volymen på flera tankar.

Kameraövervakning inuti lagringstankar i kombination med det nya 
styrsystemet är tillsammans ett kraftfullt verktyg för att på dis-
tans övervaka driften, avhjälpa fel och supporta personal på plats.

Andra innovativa lösningar som införts under året är möjlighet att 
väga tankarna vilket gör det möjligt att kalla på sugbilen när det 
behövs istället för på fasta veckodagar.

Vi har även utvecklat tankarnas förmåga att hantera otillåtet material,  
vilket samtidigt ger ytterligare ökad livslängd vid hantering av till-
låtet material.

Resultatet är att Logiwaste under året ytterligare befäst sin posi-
tion på området mobila sopsugsystem. Liksom tidigare opererar 
Logiwaste mobila system helt oberoende av sugbil och kan därför 
tömmas av alla på marknaden förekommande sugbilar - något 
som vi är ensamma om.

Mobila system, 
Utvecklingsprogram genomfört

Logiwaste mobila system har genomgått ett omfattande vidare- 
utvecklingsprogram. Kundbehov har analyserats utifrån funktionalitet, 
handhavande och kapacitet. Genom produktutveckling och nya  
innovationer har vi tagit det mobila produktprogrammet till nästa nivå. 

Logiwaste styrsystem möjliggör realtidsövervakning inifrån 
en mobil lagringstank. Det gör det enkelt för driftpersonalen 
att identifiera eventuella uppkomna incidenter 
och samtidigt ta beslut om rätt åtgärd.
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Konsulttjänster och rådgivning. 
Våra medarbetare gör skillnad i 
samhället

Kvalificerad rådgivning och konsulttjänster är en central del i  
Logiwaste erbjudande. Det bygger på våra medarbetares tekniska 
expertis, kompetens och den erfarenhet som vi byggt upp under de 
16 åren som bolaget verkat. 

Vi fortsätter att utveckla vårt tjänsteerbjudande inom samtliga 
våra affärsområden och vi håller oss uppdaterade med den senaste 
tekniska utvecklingen inom området. Våra tekniska specialister 
står redo att ta sig an de utmaningar som uppbyggnaden av fram-
tidens hållbara samhälle ställs inför. 

Inom våra konsultuppdrag hjälper vi till med att ta fram lösningar 
och handlingar inom alla projekteringsstadier. Vi utför program-
handlingar, systemhandlingar, bygghandlingar, relationshandlingar 
och utför granskningar när så behövs. 

Ofta hjälper vi våra kunder med konsultation där vi utformar en 
teknisk lösning som på ett väl designat sätt passar in i det tänkta 
entreprenadprojektet eller i en befintlig byggnad på ett genomför-
bart och användarvänligt sätt.

Våra konsultinsatser inkluderar även utredningar av befintliga system 
från andra leverantörer för att ta fram underlag för en investe-
ringsplan i syfte att modernisera äldre anläggningar. Vi kan även 
med vårt automations-, och mjukvaruteam utreda styrsystemets 
kondition och presentera framtida behov.

Logiwaste erbjuder kvalificerad rådgivning och konsulttjänster 
inom samtliga av bolagets affärsområden från utredning och  
rådgivning till färdig anläggning som därefter också kan innebära 
efterföljande drift och service.

Vår teknik har en spännande framtid på en global marknad där vi 
kan göra skillnad och bidra till en långsiktig och mer hållbar sam-
hällsutveckling. För att med kraft driva bolaget mot våra uppsatta 
mål behöver vi attrahera branschens bästa medarbetare.
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Service och eftermarknad
Organisationen för eftermarknad, dvs service, drift och support har 
under 2021 fortsatt att utveckla portföljen av erbjudna tjänster med 
ledstjärnan att kunder ska ges möjlighet att situationsanpassa avtal 
och beställningar utefter behov. 

Under året har antalet kunder som valt att helt lämna över ansva-
ret för besvärsfri drift ökat. Samtidigt har flera kunder som redan 
har en egen organisation för drift, valt att utöka driftrådgivning 
med vår tekniska support och tekniska experter. I det senare fallet 
har antal ärenden som utförs via remote ökat. Logiwaste avdelning 
för eftermarknad har utöver service, drift och felavhjälpande un-
derhåll, fortsatt utföra fler moderniseringar av befintliga sop- och 
tvättsugsystem. Flera av våra kunder har anläggningar, från olika 
leverantörer, som kräver renovering eller modernisering. Under 
2021 har vi åtagit oss renoveringar av allt från större sopsugar för 
kvartersnät till mindre fallschakt i sjukhus.  

Trots att uppdrag inom eftermarknad ofta innebär arbete med korta 
ledtider, är ett långsiktigt perspektiv en grundsten. Ett proaktivt 
förhållningssätt inkorporeras i alla leveranser, oavsett uppdra-
gets karaktär. Strävan är att kunder ska vilja bygga en långsiktig 
relation med Logiwaste tack vare ett besvärsfritt samarbete. Det 
gångna året har fortsatt givit tydligt svar på hur det uppnås - genom 
kontinuerliga tekniska och administrativa förbättringar, vilka sker 
med transparens och nära dialog med kund. 

Vårt serviceerbjudande riktar sig till alla kunder som har en stationär 
eller mobil sopsugsanläggning, oavsett tidigare leverantör av an-
läggningen. Vid inledning av nya service- och driftsåtaganden 
lämnar vi alltid teknisk utredning som sedan mynnar ut i ett kon-
kret tekniskt förslag och serviceerbjudande till kunden. Därigenom 
får våra kunder en detaljerad kunskap om sin egen anläggning. Det 
efterföljande erbjudandet tar normalt hänsyn till systemets rele-

vanta faktorer som ålder, kondition, användning, systemstöd, ut-
vecklingsplaner, behov av reservdelslager för att ge några exempel. 
Att samarbeta med Logiwaste Service innebär att våra kunder 
är de som erbjuds god insikt och kontroll över sitt eget system.  
Kunderna ska anlita Logiwaste för att de anser att vi är duktiga.

Organisationen för eftermarknad har under året förstärkts med yt-
terligare drifttekniker och består idag av servicechef, drifttekniker, 
servicetekniker, erfaren arbetsledning samt teknisk projektledning, 
vilka tillsammans har kompetens att underhålla alla delar i ett 
sopsugsystem. Eftermarknad arbetar nära med ett unikt team av 
styrelektriker, automationsingenjörer och mjukvarutekniker med 
kunskap och erfarenhet att även underhålla och modernisera an-
läggningar av andra fabrikat.

Det dagliga arbetet har fortsatt att utvecklas i takt med de stora 
kliv som tas i teknisk utveckling. Under det gångna året har ett 
antal kontrakterade kunder följt de uppdateringar som erbjuds för 
styrsystem vilket effektiviserar och förbättrar serviceerbjudandet. 
Analys av den data som samlas in via styrsystem blir allt viktigare 
och användbar, tack vare allt mer kraftfulla verktyg för analys och 
sammanställning. Moderna sökverktyg kopplade till plattformen 
gör att vi kan genomföra analyser, felsöka och föra statistik på alla 
de miljoner signaler ett system producerar varje år. Den nya tekno-
login är även implementerbar i system av andra fabrikat och vi tror 
att remote control är framtiden för komplett intelligent informa-
tion. Detta har blivit verklighet i en allt större utsträckning under 
året, och ofta kan ärenden lösas utan att tekniker behöver åka på 
plats. Vår tro är att ett datadrivet förhållningssätt lägger grunden 
till långlivade system genom ett förebyggande underhåll med fär-
re fel, korta ledtider och god överblick av anläggningarna. Kanske 
viktigast av allt, det ger våra kunder god transparens och kontroll 
över sina kostnader och långsiktiga investeringar. 
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Miljö, Hållbarhet, 
Arbetsmiljö och Kvalitet 

Hållbarhet och omtanke om vår miljö är en lika naturlig som affär-
skritisk komponent för Logiwaste och påverkar bolaget både internt 
och externt. Det ligger till grund för de system och lösningar som 
vi levererar och är en självklar del av vår verksamhet. Vi arbetar 
aktivt med att identifiera och analysera miljöaspekter i varje del av 
verksamheten och vidtar relevanta åtgärder. Miljölagstiftning och 
övriga tillämpliga lokala, nationella och internationella lagar och 
regler åtföljs. 

Som en del av arbetet har en hållbarhetsrapport producerats under 
året. Hållbarhetsrapporten baseras på genomförda och planerade 
aktiviteter inom miljömässiga, sociala och ekonomiska områden. 
Den är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6 kap. Vår 
hållbarhetsplan är framtagen utifrån våra nuvarande förutsättning-
ar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet, bredda  
ansvarstagandet och reducera vårt miljömässiga fotavtryck. 

Under 2021 har Covid-19 fortsatt att påverka vår vardag på kontor 
och ute på arbetsplatser ute i fält. Arbetet med att säkerställa en trygg 
och säker arbetsmiljö för våra medarbetare fortsätter. De rutiner 
och förfaranden som infördes under 2020 gällande arbetsmiljö och 
hygien med anledning av Covidsituationen har fungerat bra. En hög 
medvetandegrad bland medarbetarna i kombination med löpande 
uppdateringar och information till berörda. Vi har anpassat oss till 
de restriktioner som resande mellan olika regioner och länder har 

inneburit och utvecklat bra och effektiva rutiner gällande information 
om aktuella regler för att hantera detta.

Även under det här året har fysiska möten med kunder och intressen-
ter hållits till ett minimum till förmån för digitala. De förändringar 
som infördes under 2020 har visat sig fungera mycket väl i såväl 
kommunikation och interagerande med andra som i arbetsförhål-
landen i stort. Den i ännu högre grad ökade digitaliseringen och fokus 
på effektivare processer som detta medfört har på många sätt 
gjort oss ännu effektivare i vårt arbetssätt. 

Inom ramen för kvalitetsarbetet har Logiwaste sedan tidigare 
utarbetat en komplett portfölj av produkter för både mobil och 
stationär sopsug. Under året har därför utvecklingsavdelningens 
arbete till stor del inriktas på att vidareutveckla och ytterligare 
förbättra befintliga nyckelkomponenter avseende funktionalitet, 
driftsäkerhet, servicevänlighet och produktionsprocesser. 

Vidare har processerna gällande försäljningsarbetet, avtal och 
kontraktshantering omarbetats i grunden, vilket ökat tydligheten 
och transparensen i kommunikation och relationer med våra kunder. 
Det har samtidigt lett till ökad intern effektivitet i genomförandet. 
Mycket handlar om att göra rätt från början och här har de nya pro-
cesserna spelat en avgörande roll i vårt arbete framåt. 

I november genomgick koncernens alla bolag en recertifiering av 
samtliga ISO-certifikat med mycket gott resultat.  
Efter recertifieringen omfattas bolagen gemensamt av samma 
certifikat för systemen för ISO 9001:2015 för kvalitet, ISO 14001:2015 
för miljöledning, och ISO 45001:2018 för arbetsmiljö.

De Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Att lösa klimatkrisen är 
en av fyra målsättningar. Som en del av hållbarhetsredovisningen har vi analyserat våra externa möjligheter att maximera den positiva 
effekten av vårt hållbarhetsarbete och beslutat att prioritera väsentlighetsområden/globala mål: Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur (SDG 9),  Hållbara städer och samhällen (SDG 11),  Hållbar produktion och konsumtion (SDG 12).
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Logiwastekoncernen avger följande årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat 
särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter 
inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolaget bildar en koncern tillsammans med 4 dotterbolag och 
erbjuder rådgivningstjänster, produkter samt drift och service för en mil-
jö- och kostnadseffektiv automatiserad insamling av avfall och tvätt. 
Koncernen bedriver sin verksamhet i Sverige, Norge och Danmark 
och riktar sig till både bostadsområden och sjukvårdsverksamheter.

Bolaget är ett helägt dotterföretag till M Industrial Invest AB, 
556651-0672, som är koncernmoder. Både Logiwaste International 
AB och koncernmodern upprättar koncernredovisning.
Företaget har sitt säte i Upplands Väsby.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året förvaltat 4 st dotterbolag med verksamheter 
inom automatiserad avfallshantering. I inledningen av året förvärvades 
de fyra bolagen nedan till den nybildade koncernen:

Logiwaste Engineering Procurement & Construction AB 559167-7439 
Logiwaste Service AB, 559257-9998
Logiwaste Automated Waste Collection Products AB, 559188-9851 
Logiwaste AB, 556839-6245

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen förväntas koncentrera sina insatser på marknaden 
och minska sin omsättning under 2022 med fokus på att ge kun-
derna en bättre service och stabil produktkvalitet prioriterat före  
volymtillväxt.
Bolaget förväntas minska sin marknadsandel för året men utsik-
terna är positiva, marknaden ser positiv ut och förväntningarna för 
2022 är fortsatt stabila där hela koncernen sätter en mer lean och 
vältrimmad organistaion för framtiden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Valutarisker
Koncernen har en betydande del av försäljningen i SEK och NOK 
medan en väsentlig del av inköpen görs i EUR. Någon valutasäkring 
sker inte.

Prisrisker
Försäljningen sker genom deltagande i upphandlingar där prisnivån 
fastställs genom väl dokumenterade avtal, varför risken för prisvari-
ationer är mycket liten.
 

Kreditrisker/ Motpartsrisker
Den övervägande delen av försäljningen sker till stora välkonsoli-
derade kunder, mestadels inom offentlig verksamhet. De träffade 
avtalen har mestadels en betalningsplan där betalning sker i samma 
takt som nedlagda kostnader. Företaget har en historik av mycket 
små kundförluster.

Likviditetsrisker
Koncernen har en grundläggande lönsamhet och god finansiering 
utan externa skulder hos kreditinstitut. Även om expansion kräver 
växande rörelsekapital kan bolaget finansiera rörelsen så att likvidi-
teten kan hållas på en väl tilltagen nivå.

Ränterisker
Koncernen utsätts inte för ränterisker som kan få någon särskild 
betydelse för det ekonomiska resultatet.

Forskning och utveckling
Under året har koncernen fortsatt investera i nya produkter och 
lösningar för mobila och stationära sopsugar i eget utvecklings- 
och produktbolag. Detta omfattar både mjukvaruutveckling och 
hårdvaruutveckling.

Utländska filialer
3 av dotterbolagen har registrerade filialer i Norge.

Hållbarhetsupplysningar
Hållbarhetsrapporten sammanställer vårt hållbarhetsarbete och 
baseras på genomförda och planerade åtgärder inom olika segment. 
Vår hållbarhetsstrategi är framtagen utifrån våra nuvarande förut-
sättningar men vi strävar efter att kontinuerligt utveckla arbetet och 
bredda ansvarstagandet. Vi använder PURE ACTs plattform som ett 
verktyg i vårt hållbarhetsarbete.

Flerårsöversikt (Tkr) 
  
Koncernen 2021 

Nettoomsättning 93 428 

Resultat efter finansiella poster 1 726 

Soliditet (%) 16,8 
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Koncernens Resultaträkning

   2021-01-01 2020-01-01 
Belopp i SEK  Not  2021-12-31 2020-12-31 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning  2 93 427 625 114 731 190 

Kostnad sålda varor  3 -83 588 061 -101 390 428 

Bruttoresultat   9 839 564 13 340 762 

     

Rörelsens kostnader  4   

Försäljningskostnader   -4 335 830 -3 597 774 

Administrationskostnader  5,6 -11 455 169 -7 760 315 

Övriga rörelsekostnader  7 -9 682 556  

Övriga rörelseintäkter  8 18 227 489  

Rörelseresultat   2 593 499 1 982 673 

     

Resultat från finansiella poster     

Resultat från andelar i koncernföretag   -18 062 -333 694 

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar   498  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   12 905 3 096 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -863 096 -388 436 

     

Resultat efter finansiella poster   1 725 743 1 263 639 

     

Bokslutsdispositioner   0 606 000 

Resultat före skatt   1 725 743 1 869 639 

     

Skatt på årets resultat  9 -898 558 -555 618 

Uppskjuten skatt   -294 168  

Årets resultat   533 017 1 314 021 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare   533 017 1 314 021 
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Koncernens Balansräkning 

Belopp i SEK  Not 2021-12-31 2020-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för forsknings- och  utvecklingsarbeten och liknande arbeten 10 6 695 775 18 431 161 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  11 74 276 108 464 

   6 770 051 18 539 625 

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer  12 3 881 518 1 645 814 

   3 881 518 1 645 814 

     

Finansiella anläggningstillgångar     

Andelar i koncernföretag    111 850 

Andra långfristiga fordringar   617 868 14 747 

   617 868 126 597 

     

Summa anläggningstillgångar   11 269 437 20 312 036 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     

Råvaror och förnödenheter   1 929 365 930 367 

   1 929 365 930 367 

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar   13 926 374 31 674 305 

Fordringar hos koncernföretag    212 474 

Aktuell skattefordran    58 854 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt  13 1 829 913 3 804 424 

Övriga fordringar   5 461 288 325 667 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  14 3 526 282 8 979 499 

   24 743 857 45 055 223 

     

Kassa och bank  15 23 833 193 76 479 

Summa omsättningstillgångar   50 506 415 46 062 069 

SUMMA TILLGÅNGAR   61 775 852 66 374 105 
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Koncernens Balansräkning

Belopp i SEK  Not 2021-12-31 2020-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

Eget kapital     

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare     

Aktiekapital   1 000 000 5 587 260 

Annat eget kapital inklusive årets resultat   9 373 906 14 355 995 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   10 373 906 19 943 255 

Summa eget kapital   10 373 906 19 943 255 

     

Avsättningar     

Avsättningar för uppskjuten skatt  16 342 042  

   342 042  

     

Obeskattade reserver     

Ackumulerade överavskrivningar    202 000 

     

Långfristiga skulder  18   

Skulder till koncernföretag   10 000 000  

Skulder till kreditinstitut   1 049 985 266 662 

   11 049 985 266 662 

     

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder   5 246 068 7 799 440 

Checkräkningskredit    11 716 743 

Skulder till kreditinstitut    1 066 668 

Skulder till koncernföretag   363 915 17 137 

Fakturerad men ej upparbetad intäkt  17 9 428 594 5 600 219 

Aktuella skatteskulder   587 741 0 

Övriga skulder   12 840 496 7 931 213 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  19 11 543 105 11 830 768 

   40 009 919 45 962 188 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   61 775 852 66 374 105 
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet 
med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas för första 
gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernre-
dovisning (K3). Övergången har gjorts enligt föreskrifterna i K3. För 
att möjliggöra meningsfull jämförelse med föregående år har samtliga 
poster i resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalys samt 
noter räknats om för jämförelseåret.

I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovis-
ningsprinciper ändrats i jämförelse med tidigare år: Övergång har 
skett till funktionsindelad resultaträkning.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balans-
dagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och 
rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som 
finansiella poster.

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

Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i 
takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas 
innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp 
som redan har redovisats som intäkt redovisas det belopp som sannolikt 
inte kommer att erhållas som en kostnad.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som 
fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade 
beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden 
en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. 
Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskill-
naden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad 
intäkt.

Pågående entreprenadarbeten och liknande
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i 
takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas 
innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.

Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp 
som redan har redovisats som intäkt redovisas det belopp som san-
nolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som 
fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade 
beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden 
en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. 
Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskill-
naden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad 
intäkt.

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt 
uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad successiv vin-
stavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom 
att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas upp-
dragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i resultaträkningen 
med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på 
balansdagen.

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp som mot-
svarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdrags-
utgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten 
från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad 
omgående i resultaträkningen.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som 
fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade 
beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden 
en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. 
Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskill-
naden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad 
intäkt.

Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta 
innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och 
skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknads-
värdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen 
redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga 
företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av 
röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet 
och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och opera-
tiva strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen 
från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då 
moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan 
koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. 
Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen 
motsvarar ett nedskrivningsbehov.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i 
koncernresultaträkningen.
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Noter

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter 
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggnings-
tillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga 
utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immate-
riell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens 
beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna 
i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt 
plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden 
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent 
tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 12,5-20 %

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 20 %

Materiella anläggningstillgångar 

Inventarier, verktyg och installationer 20 %

Leasingavtal
Finansiella leasingavtal medför att rättigheter och skyldigheter 
redovisas som tillgång respektive skuld i balansräkningen. Tillgången 
och skulden värderas till det lägsta av tillgångens verkliga värde och 
nuvärdet av minimileaseavgifterna. Utgifter som direkt kan hänföras 
till leasingavtalet läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna 
fördelas på ränta och amortering enligt effektivräntemetoden.
Variabla avgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. 
Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde 
och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsälj-
ningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att 
inkurans i varulagret har beaktats.

Inkomstskatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår 
samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte 
redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller 
per balansdagen.
 
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till 
följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräknings-
metoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder 
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som upp-
står mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar 
och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skat-
teskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten 
skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period 

förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som 
finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som 
avsättning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott.

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver redovisas på koncernnivå.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som 
företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs 
av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersätt-
ningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidi-
gare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som boksluts- 
dispositioner.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt 
intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före boksluts-
dispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Vinstmarginal
Vinst före räntekostnader/nettoomsättning.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, 
baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och anta-
ganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. 
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfaren-
heter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter 
anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars 
framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika 
från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet.
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden 
på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en 
väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder 
under nästa räkenskapsår.
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning  
Koncernen      
   2021  

Nettoomsättningen per rörelsegren     

Entreprenaduppdrag   85 527 852  

Serviceuppdrag   7 874 774  

Övrigt   25 000  

   93 427 626  

Nettoomsättningen per geografisk marknad     

Sverige   64 355 527  

Norge   29 841 728  

Ryssland   46 982  

Danmark   -816 611  

   93 427 626  

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar 
Koncernen     

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.    

Följande avskrivningsprocent tillämpas:     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter   12,5-20 %  

     

Materiella anläggningstillgångar     

Bilar och andra transportmedel   20 %  

Inventarier och verktyg   20 %  

Not 4 Anställda och personalkostnader 
Koncernen
   2021  

Medelantalet anställda     

Kvinnor   3  

Män   25  

   28  
Löner och andra ersättningar     

Övriga anställda   16 334 783  

   16 334 783  
Sociala kostnader     

Pensionskostnader för övriga anställda   1 057 783  

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal   4 296 333  

   5 354 116  

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader   21 688 899  

Könsfördelning bland ledande befattningshavare     

Andel män i styrelsen   100%  

Andel män bland övriga befattningshavare   100%  
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Not 5 Leasingavtal  
Koncernen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 214 776 (2 224 661) kronor varav 1 453 646 (1 363 650) för lokaler.  

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:   

   2021 

Inom ett år   1 540 197 

Senare än ett år men inom fem år   1 735 958 

   3 276 155 

Not 6 Arvode till revisorer  
Koncernen
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på 

bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 

arbetsuppgifter.Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, 

övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan  

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.    

   2021 

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB    

Revisionsuppdrag   79 650 

Övriga tjänster   0 

   79 650 

Collegium Revisjon AS    

Revisionsuppdrag   117 700 

   117 700 

 

Not 7 Övriga rörelsekostnader  
Koncernen

   2021 

Utrangering immateriella tillgångar   -9 109 664 

Utrangering inventarier   -375 676 

Reaförlust bilar   -100 651 

Övrigt   -96 564 

   -9 682 555 

Not 8 Övriga rörelseintäkter  
Koncernen

   2021 

Ackordsvinst   18 097 883 

Övrigt   129 605 

   18 227 488 
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Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt  
Koncernen

   2021 

Skatt på årets resultat    

Aktuell skatt   898 558 

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader   294 168 

Totalt redovisad skatt   1 192 726 

Avstämning av effektiv skatt   2021 
  Procent Belopp 

Redovisat resultat före skatt   1 725 743 

Skatt enligt gällande skattesats  20,60 -355 503 

Justering avseende skatter från föregående år   200 708 

Ej utnyttjade underskottsavdrag   -743 763 

Redovisad effektiv skatt  52,07 -898 558 

Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten  
Koncernen
   2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärden   28 265 403 

Inköp   1 681 673 

Försäljningar/utrangeringar   -21 833 554 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   8 113 522 

Ingående avskrivningar   -9 834 242 

Försäljningar/utrangeringar   12 723 890 

Årets avskrivningar   -4 307 395 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -1 417 747 

Utgående redovisat värde   6 695 775 

Not 11 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter  
Koncernen
   2021-12-31 

Ingående anskaffningsvärden   455 938 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   455 938 

Ingående avskrivningar   -347 474 

Årets avskrivningar   -34 188 

Utgående ackumulerade avskrivningar   -381 662 

Utgående redovisat värde   74 276 



26.   Logiwaste årsredovisning 2021

Noter

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer 
Koncernen 

   2021-12-31  

Ingående anskaffningsvärden   6 087 891  

Inköp   2 301 537  

Försäljningar/utrangeringar   -2 800 811  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden   5 588 617  

Ingående avskrivningar   -2 862 570  

Försäljningar/utrangeringar   2 214 694  

Årets avskrivningar   -1 059 224  

Utgående ackumulerade avskrivningar   -1 707 100  

Utgående redovisat värde   3 881 517  

 

Not 13 Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Koncernen 
   2021-12-31  

Upparbetat värde   22 892 059  

Fakturerade belopp   -21 062 147  

   1 829 912  

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen 
   2021-12-31  

Förutbetalda hyror   344 270  

Upplupna intäkter övriga   3 039 963  

Övriga poster   142 050  

   3 526 283  

Not 15 Ställda säkerheter
Koncernen 
   2021-12-31  

För skulder till kreditinstitut:     

Företagsinteckningar   14 400 000  

     

För annans räkning:     

Spärrade bankmedel   3 483 208  

Not 16 Uppskjuten skatt på temporära skillnader 
Koncernen
Uppskjuten skatt på temporära skillnader 2021-12-31     

   Uppskjuten  
Temporära skillnader   skatteskuld Netto 

Skattepliktiga temporära skillnader   342 042 342 042 

   342 042 342 042 
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Not 17 Fakturerad men ej upparbetad intäkt  
Koncernen
   2021-12-31 

Upparbetat värde   21 692 334 

Fakturerat värde   -31 120 925 

   -9 428 591 

 

Not 18 Eventualförpliktelser
Koncernen  
   2021-12-31 

Garantiåtaganden   11 436 428 

   11 436 428 

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
Koncernen  
   2021-12-31 

Reservering projekt   8 542 056 

Övriga poster   1 154 337 

Upplupna semesterlöner   1 846 711 

   11 543 105 
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