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Scandinavian Biogas hjälper kunder  
och samarbetspartners med att  
utforma och driva biogasanläggningar. 

Det innebär att bolaget tar ansvar för hela  
processen från byggnation, till att omhänderta,  
förbehandla och röta organiskt avfall och  
rest produkter samt uppgradera biogasen till  
driv medelskvalitet. I det löpande arbetet ingår  
att kontinuerligt öka effektiviteten i respektive 
anläggning.

Ledande aktör – 
med världsledande kompetens
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Scandinavian Biogas kvalificerade kompetens inom biogasområdet 
innebär att bolaget kan:

»  Producera mer gas per kubikmeter rötkammarvolym

»  Uppnå en större stabilitet i reaktorn under rötnings processen

»  Tillföra kvalificerade kunskaper inom ett brett spektra av substrat

»  Uppgradera gasen med mycket lågt metanläckage

»  Uppnå en kostnadseffektiv, resurssnål och effektiv produktion

»  Kontinuerligt öka biogasutbytet
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2014 i korthet

NY anläggning på Södertörn

Byggnationen av en ny biogasanläggning på Södertörn 
påbörjades i maj 2014. Anläggningens produktion kommer 
att baseras på matavfall och målet är att driftsätta den nya 
biogasanläggningen under sommaren 2015. 

25 års löptid

Scandinavian Biogas och Stockholm Vatten ingick under  
tredje kvartalet ett så kallat sale-and-leaseback avtal  
angående samtliga fastigheter och anläggningar i Henriksdal 
och Bromma. I samband med detta ingicks även ett avtal  
angående leveranser av rågas, båda med löptid på 25 år.

2016-21
Scandinavian Biogas vann Storstockholms Lokaltrafiks (SL) 
upphandling angående ytterligare leveranser av biogas från 
2016 till 2021. Avtalet omfattar även en option för SL från 
2022 till 2025.

2016 första kvartalet

Under november 2014 påbörjades i samarbete med  
Stockholm Vatten en utbyggnad av anläggningen i Henriksdal, 
vilken är planerad att vara klar under första kvartalet 2016. 
Henriksdal blir därmed norra Europas största industriella 
anläggning för produktion  av biogas. 
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Utveckling och prestation

Scandinavian Biogas Fuels International AB 

Koncernen 2012 2013 2014

Nettoomsättning 134 266 145 488 168 403

EBITDA -2 955 21 407 31 856

EBITDA % -2,2% 14,7% 18,9%

EBIT -15 490 -9 191 -5 383

EBIT % -11,5% -6,3% -3,2%

Nettoresultat -46 094 -29 739 10 423

Biogasproduktion och matavfallshantering*

Kärnverksamhet 2012 2013 2014

Nettoomsättning 124 695 124 160 137 269

EBITDA 35 266 41 852 43 506

EBITDA % 28,3% 33,7% 31,7%

EBIT 21 186 27 279 30 998

EBIT % 17,0% 22,0% 22,6%

Nettoresultat 8 191 14 262 18 649

Prestation under 2014  

15,8"% 9,8"miljoner Nm3 7,5"%
Koncernens nettoomsättning ökade  
med 15,8 procent jämfört med 2013.

uppgraderad biogas såldes i Sverige 
2014. Produktionen var i paritet med 
föregående år.

I Sydkorea ökade försäljningsvolymen  
med 7,5 procent jämfört med 2013. 

Illustration över Södertörns nya biogasanläggning så som den 
kommer att se ut då biogasanläggningen är färdigställd.

Södertörns nya biogasanläggning

Tabellen ovan visar kärnverksamheten i anläggningarna i Ulsan, Henriksdal och 
Bromma. Beloppen är justerade från engångsposter och bokslutsdispositioner  
som inte hör till den normala driften.

* Scandinavian Biogas Recycling AB är inte med i tabellen eftersom verksamheten 
fortfarande är i ett uppbyggnadsskede och de planerade leveranserna till den när-
liggande biogasanläggningen ännu inte är igång.
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Biogasanläggningen i Södertörn kommer att ha kapacitet 
att hantera 50 000 ton matavfall per år. Här syns de båda 
rötkamrarna vars väggar och tak har färdigställts. 
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 I Sverige genereras intäkterna i huvudsak genom produktion 
och försäljning av biogas. Produktionen anges i miljoner  
normalkubikmeter biogas av drivmedelskvalitet. 

 I Korea genereras intäkterna i huvudsak genom det mat-
avfall som omhändertas från Ulsans invånare. Matavfallet 
om vandlas sedan till biogas och säljs lokalt. Biogaspriserna i 
Sydkorea är låga och bidrar i mindre grad till bolagets intäkter.

1) Anläggningarna i Henriksdal och Bromma förvärvades 2010 av Stockholm Vatten.
2)  En mindre andel av den sålda biogasen var biogas från andra anläggningar än Henriksdal och Bromma och som inte producerats av bolaget.
3) Året då Scandinavian Biogas kontrakterades.
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Våra affärsmål Strategier

40 % 20 %

» Kontinuerligt öka effektiviteten vid befintliga anläggningar

» Ökad konkurrenskraft genom forskning och utveckling 

»  Tydliga processer i syfte att identifiera och sluta avtal om  
nya projekt 

» Utveckla samarbeten med kommuner och privata aktörer
EBITDA-marginal om  

minst 40 procent
Projekt IRR om  

minst 20 procent

Affärsmål 2016 Affärsmål 2020

30miljoner Nm3 100miljoner Nm3

Uppnå en årlig produktion om 30 miljoner normalkubikmeter  
biogas, vilket ska vara uppfyllt under 2016.  
Detta innebär en femdubbling av volymerna från 2011.  
Affärsmålet kommer att realiseras genom Henriksdal och  
Södertörn.

Uppnå en årlig produktion om 100 miljoner normalkubikmeter  
biogas under 2020, vilket motsvarar en TWh biogas.

Affärsidé och mål

Affärsidé

Vår affärsidé är att vara ledande  
inom utformning och drift  
av biogas anläggningar 

Vision – hur vi genererar  
värde till aktieägarna

Vår vision är att vara världsledande 
inom storskalig produktion av biogas

Mission – vårt bidrag  
till samhället

Vår mission är att bidra till att  
övergången från fossila bränslen  
till förnybar energi blir möjlig

Detta affärsmål avser verksamheten i Sverige.
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VD har ordet
Vi har under året kommit igång med byggnationen av två nya biogasprojekt, genom vilka 
vi kommer att öka vår produktion med 200 procent. Vårt nya affärsmål är att förse den 
nordiska marknaden med en terawattimme biogas. Under 2015 avser vi därför att fatta 
beslut om nya investeringar och tillväxt. 

Vinst och nya biogasprojekt
Scandinavian Biogas är idag ett helt annat bolag än för några 
år sedan. Efter ett omfattande arbete och stora ansträng ningar 
kan koncernen 2014 för första gången uppvisa vinst efter 
skatt, vilken delvis uppnåtts med hjälp av en koncernmässig 
skattevinst. 

Under året har vi påbörjat byggnationen av två nya biogas-
anläggningar, vilket innebär att vi redan i år kommer att kunna 
utöka vår produktionskapacitet. I Södertörn uppför vi nu en 
helt ny biogasanläggning i samarbete med kommunägda  
SRV Återvinning AB. Anläggningen är beräknad att stå klar  
för drift under sommaren 2015 och kommer att ha kapaci-
tet att behandla 50 000 ton matavfall, vilket motsvarar den 
mängd avfall som drygt 600 000 svenskar ger upphov till 
under ett år.

Dessutom påbörjade vi under november månad byggnationen  
av en ny uppgraderingsanläggning i Henriksdal, vilken beräknas  
vara klar för drift under första kvartalet 2016. Utbyggnaden 
innebär att biogasanläggningen i Henriksdal blir norra Europas 
största industriella anläggning för biogasproduktion. 

Investeringen för de båda projekten uppgår tillsammans  
till 300 miljoner kronor, vilka finansieras genom såväl  
Scandinavian Biogas eget som genom externt kapital. Något 
ytterligare kapitaltillskott kommer inte att behövas.

Försäljning av fastigheter och anläggningar
Under hösten tecknades ett avtal med Stockholm Vatten om 
att sälja samtliga fastigheter och anläggningar i Bromma  
och Henriksdal genom ett så kallat sale-and-leaseback avtal, 
vilket löper på 25 år. Försäljningen betyder att vi tillgängliggör 
kapital för investeringar och fortsatt tillväxt. 

Det är genom samarbeten vi når framgång
Projekten i Södertörn och Henriksdal är ett resultat av fram-
gångsrika samarbeten med såväl SRV Återvinning AB som 
med Stockholm Vatten AB. Detta är två projekt som leder till 
att vi förbättrar hushållningen med naturens resurser genom 
att vi tar tillvara på energin från svenskt matavfall, att vi förser 
marknaden med utökade volymer förnybara drivmedel  
samtidigt som vi bevarar och återför viktiga näringsämnen 
från avfallet tillbaka till jorden. 

Tredubblad produktion 
De nya anläggningarna i Södertörn och Henriksdal medför 
också att vi kommer att tredubbla produktion i Sverige från 
dagens 10 miljoner normalkubikmeter biogas av drivmedels-
kvalitet till 30 miljoner. Ett för koncernen viktigt affärsmål 
som vi har arbetet med att infria under flera år. Vi har därför 
höjt målsättningen ytterligare och tar nu sikte på att förse 
den nordiska marknaden med en terawattimme biogas, vilket 
motsvarar 100 miljoner normalkubikmeter biogas. 

” Vi har höjt målsättningen ytterligare  
och tar nu sikte på att förse den  
nordiska marknaden med en terawatt-
timme biogas, vilket motsvarar  
100 miljoner normalkubikmeter.”
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Tillsammans med övriga producenter ska vi fortsätta att  
stärka biogasens position på marknaden bland annat genom 
att väsentligt öka tillgången från två terawattimmar idag, till 
över tio terawattimmar inom de närmaste tio åren. 

Biogas erbjuder flera fördelar. Det är ett drivmedel av hög 
kvalitet som vi i Sverige idag baserar helt på avfall. Biogasen 
fungerar lika bra året om, det vill säga under såväl kalla som 
varma månader. Dessutom uppkommer vid biogasproduktion 
en rötrest som innehåller alla de näringsämnen som avfallet 
innehöll. Genom att använda rötresten som biogödsel åter-
cirkulerar vi dessa näringsämnen till jorden. 

Skattebefrielse avgörande för biogasmarknaden
En viktig förutsättning för biogasbranschens utveckling är att 
vi får behålla den skattebefrielse som löper ut i slutet av 2015, 
under i alla fall ytterligare fem år då biogasen ännu inte är 
mogen för det så kallade kvotpliktsystemet. Biogasen utgjorde 
2013 cirka 10 procent av den totala marknaden för biodriv-
medel och saknar ännu förutsättningar för att konkurrera med 
ledande flytande fossila energibärare såsom bensin och diesel. 

Sverige kan bli först – om viljan finns
Scandinavian Biogas har under de senaste åren utvecklats till 
en industriellt trovärdig aktör. Att vi lyckas väl i Sverige såväl 
som i Sydkorea beror på professionella insatser från våra  
kunniga medarbetare. I de biogasanläggningar vi driver har  
vi visat att vi har förmågan att effektivisera och förbättra 
processer samtidigt som vi fortsätter att lyckas med vår 
forskning. 

Under 2015 och 2016 kommer vi att fortsätta vårt mål-
inriktade arbete med att slutföra byggnationen av våra nya 
projekt. Vi kommer även att fatta beslut om ytterligare  
tillväxt. Nya projekt som vi kommer att finansiera med såväl 
eget som med externt kapital. 

Vi vet att Sverige har förmågan att minska sina koldioxid-
utsläpp. Att Sverige har möjligheten att bli oberoende av 
fossila drivmedel och att vi kan bli det första landet i världen 
som uppnår det – om politikerna vill och fortsätter att stötta 
vår bransch. 

Stockholm, mars 2015

Matti Vikkula

Verkställande direktör och koncernchef,
Scandinavian Biogas Fuels International AB
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Marknad och drivkrafter
En av mänsklighetens gemensamma globala utmaningar är att åstadkomma en rättvis  
och hållbar ekonomisk tillväxt. Sverige har länge varit ett föregångsland inom det hållbara  
energiområdet med internationell, affärsmässig potential. Samtidigt står Sveriges politiker  
inför stora utmaningar när det gäller att minska transportsektorns koldioxidutsläpp.

Energimarknaden växter globalt
Jordens befolkning växer. 2050 beräknas världens befolkning 
uppgå till 9 miljarder människor. Dessutom har den extrema 
fattigdomen halverats sedan 1990. Detta är förändringar som 
påverkar efterfrågan på energi, vilken väntas öka med omkring 
30 procent fram till 20251). Denna utveckling gör det nöd-
vändigt för mänskligheten att minska utsläppen av växthus-
gaser inom energisektorn och att hitta nya metoder för att 
hushålla med jordens resurser. 

2010 uppgick den globala förbrukningen av bioenergi till  
15 0002) terawattimmar, vilket energimässigt motsvarar cirka 
en tredjedel av världens oljeförbrukning. Ur ett internationellt 
perspektiv behöver fossilfri energi snarast ersätta den fossila, 
såväl inom transportsektorn som inom alla andra områden. 

Sverige är bäst i klassen
Sverige har länge varit en drivande kraft inom klimatpolitikens 
område och är det land som har högst andel förnybar energi 
inom EU. Nu återstår 30 procent av fossil förbrukning som 
även den behöver fasas ut.2) Det politiska målet är att Sverige 
ska vara helt utan klimatutsläpp 2050. Detta är verkligen en 
stor utmaning. 

År 2013 släppte Sverige ut 55,8 miljoner ton koldioxid-
ekvivalenter varav transportsektorns utsläpp uppgick till 
omkring 19 miljoner ton. Det innebär att transportsektorn  
står för drygt 30 procent och det är vägtrafiken som helt 
dominerar utsläppen.

Styrmedlen påverkar utvecklingen
De främsta biodrivmedlen i Sverige är biogas, biodiesel och 
etanol. Marknaden för biodrivmedel har utvecklats till stor 
del med hjälp av politiska styrmedel, bland annat har biodriv-
medel varit befriade från energi- och CO2 skatt. Andelen bio-
drivmedel i vägtrafiken uppgick 2013 till 8,4 terawattimmar, 
vilket motsvarar cirka 10 procent av den totala drivmedels-
förbrukningen. 

En politisk ambition som påverkar utvecklingen är målet om 
att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila 
bränslen 2030. För att andelen biodrivmedel ska öka ytter-
ligare behövs fortsatta långsiktiga styrmedel. De nuvarande 
reglerna för biodrivmedel löper ut 2015, och det är avgörande 
för branschens utveckling att politikerna förstår att kommande 
regelverk måste vara fortsatt drivande oavhängigt oljeprisets 
svängningar och andra föränderliga faktorer. 

1) International Energy Agencys (IEA)
2) Energimyndigheten

” Biogas är vårt favoritdrivmedel ur miljösynpunkt.  
Rätt producerat och konsumerat blir utsläppen praktiskt taget endast  
vattenånga och förnybar koldioxid.” 

  Stefan Wallin, miljöchef Storstockholms Lokaltrafik (SL)
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Det är en stor utmaning att sälja miljöbilar om man vid köpe-
tillfället är osäker på hur beskattningen och därmed värdet 
blir om tre år. Det är också viktigt att kommande regelverk 
för beskattningen av tjänstebilar ger kraftiga och långsiktiga 
incitament för miljöfordon. Nuvarande regelverk löper ut 2016. 
Dessutom är det av stor betydelse att fler kommuner och 
landsting ger goda signaler och främjar efterfrågan på biogas  
i sina offentliga upphandlingar.

Ökade volymer strategiskt viktiga  
för hela branschen
Biogasen fortsätter att vara en viktig del i svensk energi-
omställning och används idag över hela landet och då  
fram förallt inom kollektivtrafiken, renhållning samt även  
inom taxinäringen. 

2014 ökade försäljningen av fordonsgas med åtta procent,  
och uppgick därmed till 1,6 terawattimmar. Av dessa var  
1 terawattimme ren biogas. Detta betyder att fordonsgasen 
fortsätter att innehålla en stor andel fossilfri biogas vilken 
2014 ökade från 61 procent till 63 jämfört med föregående år.

Viktigt för den framtida utvecklingen är att volymerna av 
biogas fortsätter att öka, att biogasmarknaden kan erbjuda 
stabila leveranser samt och andelen biogasen utgör en till-
räckligt stor andel av den svenska biodrivmedelsmarknaden. 
Av betydelse är även att biogasen prismässigt kan konkurrera 
med såväl bensin och dieselpriset samt med priset på etanol 
samt andra drivmedelsalternativ. 

För att stärka sin konkurrenskraft och position men också 
främja hela branschens utveckling kommer Scandinavian 
Biogas att inom de närmaste åren att utöka produktionen för 
att kunna förse biogasmarknaden med omkring 30 miljoner 
normalkubikmeter biogas i början av 2016. Det finns inga pla-
ner att stanna vid detta, utan bolaget har redan idag tagit sikte 
på att i nästa steg förse marknaden med en terawatt timme 
uppgraderad biogas. Denna produktion syftar inte bara 

mot fordonsdrivmedel, utan ska även bli tillgänglig för andra 
marknader.

Matavfallets väg in tanken
Framställningen av biogasen sker i dagsläget till 98 procent 
genom att olika typer av avfall och restprodukter. Även HVO 
framställs huvudsakligen av restprodukter, medan etanol och 
FAME framställs av odlad biomassa så som spannmål och 
raps. 

Svenska politikers mycket ambitiösa mål på miljöområdet 
har medfört att de fattat beslutat om att minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska 
sorteras och växtnäring tas till vara. Av dessa fraktioner ska 
minst 40 procent behandlas för att tillvarata energin. 

2013 var det 711 450 ton matavfall som återvanns genom 
antingen rötning eller kompostering3) och beräkningar från 
Svenskt Gastekniskt Center visar att det finns en potential att 
omvandla svenskt matavfall till motsvarande 1.35 terawatt-
timmar biogas. För att nå riktigt storskalig produktion krävs 
dock andra råvaror än slam och matavfall, och Scandinavian 
Biogas har långt framskriden forskning mot nästa generation 
råvaror som energiskog och skogsavfall.

Fosfor nödvändig för framtidens  
livsmedelsproduktion
Vid rötning av matavall framställs två olika produkter, biogas 
och rötrest. Rötresten kan användas som ett högkvalitativt 
och miljövänligt biogödsel då den innehåller ett stort antal 
näringsämnen så som kväve, kalium och fosfor men även  
kalcium, svavel, magnesium, mikronäringsämnen samt 
humusämnen. Att genom biogödslet återcirkulera närings-
ämnena till jorden, bidrar till att sluta kretsloppet och undvika 
en möjlig framtida brist av exempelvis fosfor, som är central i 
dagens högavkastande jordbruk. Biogasproduktion är därför 
en mycket bra metod för att hushålla med jordens resurser 
och därmed skapa förbättrade förutsättningar för en hållbar 
tillväxt för människan och vår planet.

3) Avfall Sverige

” Fosfor är en begränsad resurs. Lär vi oss inte att sätta pris på den och  
lär oss återanvända fosforn kommer vi aldrig att kunna försörja 9 miljarder 
människor ” 

  Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute, 
utsågs till Sveriges miljömäktigaste person 2014 av MiljöAktuellt. 

Politiska mål

2018 2030 2050
ska minst 50 procent av matavfall  
från hushåll, storkök, butiker och  
restau ranger sorteras och växtnäring  
tas till vara, och minst 40 procent  
behandlas för att även ta tillvara energin.

ska den svenska fordonsflottan  
vara oberoende av fossila bränslen

ska Sverige vara helt utan klimatutsläpp
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2. FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA BIODRIVMEDEL , %

Q�Ren etanol, 12%

Q�Låginblandad etanol, 13%

Q�Ren biodiesel, 6%

Q�Låginblandad HVO, 33%

Q�Låginblandad FAME, 26%

Q�Biogas, 10%

Q�Slam från kommunalt
 avloppsreningsverk och
 enskilda avlopp, 36%
Q�Källsorterat matavfall, 20%
Q�Flytande avfall från livsmedels-
 industri och handel, 11%
Q�Avfall från slakteri, 7%
Q�Rester från spannmåls-
 hantering, 5%
Q�Flytgödsel, 4%
Q�Rester från djurfoder-
 tillverkning, 3%
Q�Övriga, 14%

3. AVFALL OCH RESTPRODUKTER SOM ANVÄNDS 
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Källa: Energimyndigheten – Transportsektorns energianvänding 2013
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Q�Vattenkraft 55,2 TWh, 14,2%

Q�Vindkraft 9 TWh, 2,3%

Q�Olja 102,5 TWh, 26,4%

Q�Kärnkraft 57,8 TWh, 14,9%

Q�Kol 18,7 TWh, 4,8%

Q�Naturgas 9,7 TWh, 2,5%

Q�Värmepumpar 4,8 TWh, 1,2%

Källa: Svebio, baserat på statistik från Energimyndigheten

Källa: Energimyndigheten och Energigas Sverige
Råvarufördelningen baseras på energimängd.

2. FÖRDELNINGEN MELLAN OLIKA BIODRIVMEDEL , %
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Källa: Energimyndigheten – Transportsektorns energianvänding 2013

1. SVERIGES ENERGIANVÄNDNING 2013 , (inkl elexport) %

Q�Biobränsle 130, 2 TWh, 33,6%

Q�Vattenkraft 55,2 TWh, 14,2%

Q�Vindkraft 9 TWh, 2,3%

Q�Olja 102,5 TWh, 26,4%

Q�Kärnkraft 57,8 TWh, 14,9%

Q�Kol 18,7 TWh, 4,8%

Q�Naturgas 9,7 TWh, 2,5%

Q�Värmepumpar 4,8 TWh, 1,2%

Källa: Svebio, baserat på statistik från Energimyndigheten

Källa: Energimyndigheten och Energigas Sverige
Råvarufördelningen baseras på energimängd.

1.   56,5 procent av den energi som förbrukas i Sverige är förnybar 
energi. Bioenergin inkluderar torv och avfall. Diagrammet visar slutlig 
användning i alla sektorer exklusive omvandlings- och distributions-
förluster. Produktionen för elexport är inkluderad och omfattar  
10,1 terawattimmar.

2.   Andelen biodrivmedel inom vägtrafiken i Sverige uppgick till 9,3 pro-
cent 2013. Diagrammet visar fördelningen mellan olika biodrivmedel.

3.   54 procent av den biogas som produceras används som drivmedel 
2013. Produktionen av biogas ökade med 97 GWh från 2012, vilket 
motsvarar en ökning med 6 procent. 

  1 360 000 ton våt rötrest/biogödsel producerades vid svenska  
samrötnings- och gårdsanläggningar 2013. 99 procent användes 
som gödningsmedel. 

  Avloppsreninsverken producerade 570 000 avvattnat rötslam  
varav 23 procent användes som gödningsmedel. 

  98 procent av biogasproduktionen i Sverige baseras på olika typer 
av avfall och restprodukter. 

1 Nm3 biogas, 97% metan, motsvarar 9,76 kWh. 1 TWh motsvarar 1000 GWh.



SCANDINAVIAN BIOGAS FUELS INTERNATIONAL AB!ÅRSREDOVISNING 2014 12

BIOGÖDSEL

Henriksdals nya biogasanläggning

Södertörns biogasanläggning1

SLAM

MATAVFALL

MATAVFALL

BIOGAS

BIOGAS

BUSS

PRODUKTION HENRIKSDAL
 
2014 7,5 miljoner Nm3

Efter utbyggnad 20 miljoner Nm3

PRODUKTION SÖDERTÖRN

2014 0 Nm3

Efter uppförande 8 miljoner Nm3

RENHÅLLNING

RENHÅLLNING

BIL

BIL

12

8
Södertörn – två gröna produkter: 
Biogasanläggningen kommer att ta till 
vara matavfall från hushåll, storkök,  
skolor, restauranger och livsmedels-
industrin och omvandla dessa volymer  
dels till miljövänlig biogas av driv-
medels  kvalitet samt även till biogödsel. 
Projektet är ett samarbete mellan  
Scandinavian Biogas och SRV Åter-
vinning som ägs gemensamt av kom-
munerna i Huddinge, Haninge, Botkyrka, 
Salem och Nynäshamn.

Matavfall: Anläggningen har kapacitet 
att omhänderta 50 000 ton matavfall 
per år. Det innebär lika mycket matavfall 
som 617 284 svenskar ger upphov till i 
snitt per år2. 

Biogödsel: Innehåller kväve, fosfor  
och kalium som via lantbruket återförs  
till jorden.

Biogasproduktion: 8 miljoner  
normalkubikmeter biogas av driv-
medelskvalitet. 

Driftstart: Sommaren 2015.

Henriksdal: I Henriksdalsberget 
omvandlas slam från Stockholm Vattens 
avloppsreningsverk tillsammans med 
restaurangavfall till rågas. I Scandinavian 
Biogas processer förädlas rågasen till 
biogas av drivmedelskvalitet.

Matavfall och toalettslam:  
I Henriksdal finns det utrymme att utöka 
produktionen i de befintliga rötkamrar-
na som ägs av Stockholm Vatten. 
Utbyggnaden innebär uppförande av 
en ny anläggning för uppgradering till 
drivmedelskvalitet.

Biogasproduktion: Den nya an lägg-
ningen kommer att ha kapacitet att 
producera 12 miljoner normalkubikmeter 
biogas av drivmedelskvalitet. Den totala 
produktionen i Henriksdal kan därmed 
uppnå en kapacitet om maximalt 20 mil-
joner normalkubikmeter biogas.

Driftstart: Första kvartalet 2016.

1. Har även omnämnts som Sofielunds biogasanläggning
2. Naturvårdsverket, Matavfallsmängder i Sverige

Två nya biogasprojekt
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Svensk driftverksamhet – två  
industriella biogasanläggningar
Koncernens produktion av biogas i Sverige sker idag vid biogasanläggningarna i  
Henriksdal och Bromma. Verksamheten bygger på ett nära samarbete med Stockholm 
Vatten. Under 2014 fördjupades detta ytterligare i form av ett sale-and-leaseback avtal, 
samt ett gemensamt åtagande att fördubbla produktionen av biogas i Henriksdal.

Fortsatt höga volymer biogas
Produktionen vid biogasanläggningarna i Henriksdal och 
Bromma uppnådde höga volymer även under 2014. Totalt 
producerades och såldes 9,8 miljoner normalkubikmeter 
biogas av drivmedelskvalitet, vilket är något lägre än året 
innan. Nedgången orsakades av att reningsverket i Bromma 
under andra halvåret hade problem med en rötkammare och 
därmed producerade lägre volymer rågas, vilket i sin tur ledde 
till ett produktionstapp på biogas om totalt fem procent. Trots 
detta uppnådde produktionen av biogas i Stockholm nästan 
full kapacitet.

Försäljning av fastigheter samt leasingavtal
Under tredje kvartalet såldes såväl fastigheter som anlägg-
ningar i Henriksdal och Bromma till Stockholm Vatten. Syftet 
är att Stockholm Vatten ska kunna genomföra planerad 
utbyggnad av Henriksdals reningsverk samt en nedläggning 
av Bromma reningsverk. I samband med affären upprättades 
ett hyresavtal samt ett avtal om leveranser av rågas från 
Stockholm Vatten. Samtliga ingångna avtal löper på 25 år och 
innebär att ett flertal viktiga förutsättningar för koncernens 
driftverksamhet är säkrade under överskådlig tid. Dessutom 
betyder affären att kapital tillgängliggörs för nya investeringar 
och fortsatt tillväxt. 

Samarbete med Stockholm Vatten
Produktionen av biogas sker genom att slam från avlopps-
reningsverken i Henriksdal och Bromma samrötas med andra 
typer av organiskt avfall, som exempelvis fett från restaurang-
ers fettavskiljare. 

I Henriksdal uppgraderas biogasen till drivmedelskvalitet  
genom vattenskrubberteknik (WST) i två parallella linjer, 
medan bolaget i Bromma använder Pressure Swing Adsorbtion 
teknik (PSA).

Norra Europas största anläggning
I syfte att utöka biogasproduktionen ytterligare och därmed 
väsentligt öka tillgången på lokalproducerad biogas i Stor-
stockholm påbörjades i november 2014 en utbyggnad av 
verksamheten i Henriksdal. Utbyggnaden planeras att vara 
klar under första kvartalet 2016. Den totala kapaciteten i  
Henriksdal kommer då att öka från dagens 7,5 miljoner  
normalkubikmeter biogas av driv medelskvalitet upp till  
maximalt 20 miljoner normalkubik meter. Efter utbyggnaden 
blir Henriksdal norra Europas största industriella anläggning 
för produktion av biogas.
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Industriell biogasproduktion  
i Ulsan, Sydkorea 
Verksamheten i Sydkorea genererade vinst för andra året i rad, trots låga leveranser  
av matavfall under årets två första kvartal. I Sydkorea är anläggningen i Ulsan idag känd  
för att vara landets mest effektiva biogasanläggning.

Vinst och ökad lönsamhet
För verksamheten i Sydkorea börjades året finansiellt ut-
manande genom minskade volymer matavfall under årets 
första hälft. En resultatutveckling som återhämtades genom 
fokuserade insatser samt högre volymer matavfall under årets 
resterande månader. Lönsamheten förbättrades ytterligare 
från föregående år och såväl produktionen som försäljningen 
av rågas ökade. 

Produktionen under året uppgick till närmare 10,7 normalku-
bikmeter rågas, vilket var något lägre jämfört med föregående 
år. Försäljningen av rågas till kund ökade dock med 7,5 procent 
från 9,1 miljoner normalkubikmeter rågas till 9,8 miljoner 
normalkubikmeter. 

Från minus till plus
Under de senaste åren har omfattande insatser genomförts för 
att vända den tidigare negativa resultatutvecklingen, vilket har 
lett till att anläggningen nu genererar vinst för andra året i rad. 

Vid verksamheten i Sydkorea skapas intäkterna huvudsakligen 
genom avgifter för det matavfall som Scandinavian Biogas 
omhändertar från Ulsans invånare och som bolaget förädlar 
till rågas. 

Ytterligare intäktströmmar sker genom försäljning av produce-
rad rågas. Däremot är priserna på gas generellt låga i Sydkorea 
och försäljningen utgör endast en mindre del av de totala 
intäkterna. Någon prispremie för grön gas finns ännu inte på 
marknaden.

Nära samarbete med staden löser miljöproblem
Biogasanläggningen, vid Yongyuns avloppsreningsverk i Ulsan, 
drivs genom omhändertagande, förbehandling och rötning av 
stora volymer matavfall från staden, tillsammans med primär-
slam från intilliggande reningsverk. Anläggningen bidrar på 
detta sätt aktivt till att hantera en stor del av stadens samlade 
miljöutmaningar. Den rågas som produceras säljs till kunder 
lokalt. Verksamheten bygger på ett nära samarbete med Ulsan 
och är reglerat av ett koncessionsavtal som löper under 15 år. 

Då Scandinavian Biogas kontrakterades 2007 behandlades 
omkring 40 ton matavfall per dygn. 2011 hade mängden 
behandlat matavfall ökat till 156 ton per dygn, 2012 till 191 
ton och 2013 till 208 ton. 2014 uppgick den genomsnittliga 
mängden behandlat matavfall per dygn till 203 ton, vilket är 
något lägre än året innan. 

1) Året då Scandinavian Biogas kontrakterades.

Miljöfokus kan skapa tillväxt för biogas
I Sydkorea pågår ett intensivt arbete för att bli en ledande mil-
jönation. Bland annat genomförs ett flertal olika initiativ för att 
utveckla effektiva och hållbara transporter, minska utsläppen 
av växthusgaser samt även omfattande insatser inom energi-
effektivisering. På initiativ av presidenten Park Geun-hye har 
landet satt upp ett nationellt miljömål för att minska utsläppen 
av växthusgaser med 30 procent fram till 2020. Vidare arbetar 
borgmästaren i Seoul med att omvandla tjugomiljonerstaden 
till en världsledande miljömetropol. 

Såväl intresset som förtroendet för Scandinavian Biogas har 
ökat sedan anläggning i Ulsan utsågs till landets mest effektiva 
av koreanska myndigheter 2013. 

Scandinavian Biogas har under det senaste året arbetat struk-
turerat i syfte att 2015 fatta beslut om investeringar i nya bio-
gasprojekt. Framgångarna och uppmärksamheten i Sydkorea 
kan innebära att dessa projekt även kan komma att bli aktuella 
på denna marknad.
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Ledande befattningshavare

Matti Vikkula
Vd och koncernchef

Vd och koncernchef för Scandinavian 
Biogas sedan 2011. Ekonomimagister 
från Handelshög skolan i Helsingfors. 
Styrelseordförande i AinaCom Oy. 
Tidigare anställd av teleoperatören 
Elisa, Saunalahti och partner hos PwC 
Management Consulting.

Michael Olausson
Vice vd och affärsutvecklingschef

Anställd sedan 2009. Michael är  
ansvarig för kund- och affärsfrågor  
samt utveckling av nya affärsmöjlig-
heter och samarbeten. I avdelningen  
ingår forsknings- och utvecklings-
enheten. Tidigare anställd hos Försvars-
makten och Deloitte. MBA, Handels-
högskolan i Stockholm.

Jörgen Ejlertsson
Vice vd och FoU-chef

Professor Jörgen Ejlertsson var med och 
grundade Scandinavian Biogas Fuels 
AB och har sedan starten arbetat aktivt 
med forsknings- och utvecklingsfrågor. 
Agronomexamen från SLU, Uppsala och 
en filosofie doktorsexamen från Tema 
Vatten i Natur och samhälle, Linköpings 
Universitet.
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Ledande befattningshavare, fortsättning

Lotta Lindstam
Ekonomichef

Anställd sedan 2011. Lotta är ansvarig  
för ekonomiavdelningen och den  
externa finansiella rapporteringen  
samt för den interna rapporteringen  
till ledning och styrelse. Tidigare  
anställd på tidningen Metro och  
hos den franska tidningskoncernen 
Hachette. Controller, IHM Business 
School.

Jean Collin
Chef teknisk avdelning

Anställd sedan 2007. Jean ansvarar  
för den tekniska avdelningen, där han 
med ett team av projektledare, process-
experter samt konstruktörer, utvecklar 
nya biogasanläggningar samt assisterar 
driftavdelningen med utvecklings-
projekt. Civilingenjör från ISARA,  
European Master Agroecology, Lyon.

Lars Hammarlo
Driftchef

Anställd sedan 2009. Lars Hammarlo  
är driftchef och ansvarar för bolagets 
anläggningar i Sverige samt för att  
tekniskt utveckla driftverksamheten  
för ökad lönsamhet.
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Styrelse

Phil Metcalfe

Född 1970. Invald 2009. 
Idag verksam som energispecialist hos 
Novator där han arbetar med investe-
ringar inom sektorn för förnybar energi. 
Tidigare Executive Director hos Gold-
man Sachs International. Grundare och 
styrelseledamot i ett flertal privatägda 
bolag specialiserade inom handel med 
utsläppsrättigheter.

Andreas Ahlström

Född 1976. Invald 2011. 
M.SC. från Hanken School of Economics  
i Helsingfors. Andreas Ahlström arbetar 
sedan hösten 2010 för Ahlström 
Capital med övergripande ansvar för 
bolagets nya investeringsfond inom 
Cleantech. Andreas Ahlström innehar 
idag styrelse uppdrag för tre av bolagets 
fondportföljbolag.

Anders Bengtsson

Född 1963. Invald 2009. 
MBA från Monterey Institute of  
International Studies, USA. 20 år som 
verkställande direktör i små och medel-
stora företag samt ett flertal år som  
managementkonsult för bl a Semcon 
AB. Styrelseledamot och partner i 
Bengtssons Tidnings Aktiebolag.  
Investerar i bolag inom bland annat 
förnybar energi samt är engagerad i ett 
flertal bolag genom styrelseuppdrag.

Göran Persson
styrelseordförande

Född 1949. Styrelseordförande i Scandinavian Biogas sedan 26 november 2009. 
Styrelseordförande i Sveaskog och Scandinavian Air Ambulance samt styrelseledamot 
i World Resources Institute. Statsminister 1996-2006. Finansminister 1994-1996, 
riksdagsledamot och vice-ordförande i riksdagens finansutskott 1993-1994, riksdags-
ledamot och ordförande i riksdagens jordbruksutskott 1991-1992 samt skolminister 
1989-1991. Ordförande i ersättningsutskottet (EU) och fastighetsutskottet (FU).  
Göran Perssons omfattande kompetens sträcker sig från Public Affairs, penning- och 
kreditmarknad, fusioner och förvärv samt internationell politik och EU.
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Styrelse, fortsättning

Hans Hansson

Född 1947. Invald 2013. 
Ekonom. Hans Hansson har arbetat  
som vd för sju olika bolag inom Scania, 
bland annat som vd för Scanias buss-
verksamhet, för Scanias bussfabrik i 
Danmark samt att etablera en lastbils-
fabrik i Ryssland. Idag verksam som  
direktör inom Scania och styrelsele-
damot i Ripasso Energy, Leax Group, 
ATG samt styrelseordförande i Svensk 
Galopp.

Jan Lönnblad

Född 1952. Invald 2013. 
M.Sci. från Hanken School of Economics  
i Helsingfors. 25 års erfarenhet som vd 
för flera olika bolag inom logistik och 
leverantörs branschen. Jan Lönnblad var 
under många år även ansvarig för ett 
flertal förvärv och bolagsförsäljningar. 
Under de senaste fyra åren har han 
haft olika roller som styrelseordförande 
alternativt styrelseledamot i olika  
utvecklingsbolag inom cleantech, 
förnybar energi samt för hälso- och 
sjukvårdsbolag. 

Andreas Berg

Född 1975. 
Andreas har en Fil. mag i Biologi från 
Linköpings Universitet och arbetar idag 
som forskningsledare på Scandinavian 
Biogas. Arbetstagarrepresentant.
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Styrelsen och verkställande direktören för Scandinavian Biogas 
Fuels International AB, 556528-4733, får härmed avge års-
redovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

Verksamheten

Scandinavian Biogas är en ledande aktör inom storskalig 
biogasproduktion med världsledande kunskap om hur biogas-
anläggningar, med allt från förbehandling till uppgradering, bör 
utformas och drivas för att optimera produktionen av biogas. 
Koncernen arbetar med att främja processen från fossil till 
förnyelsebar energi.

Affärsidén bygger på att vara ledande inom utformning, för-
valtande och drift av biogasanläggningar. Detta uppnås genom 
att ständigt förbättra rötningsprocessen vid biogasproduktion 
från biomassa, huvudsakligen från den stora mängd avfall som 
bildas vid rening av avloppsvatten, matavfall och från industri-
ella processer såsom tillverkning av livsmedel och biobränsle. 
Vidare tillför koncernen ledande expertis av reningsprocesser 
av rötgas för uppgradering av biogas till drivmedelskvalitet. 
Fokus ligger på marknaderna i Sverige och Sydkorea.

Koncernens strategiska inriktning på forskning och utveckling 
innebär att Scandinavian Biogas lägger stor vikt vid att ut-
veckla metoder för allt effektivare biogasproduktion från både 
etablerade och nya typer av avfall, restprodukter och övrigt 
organiskt material. Bolagets kunskap och metoder innebär att 
biogasproduktion idag kan utföras mer kostnads- och resurs-
effektivt än tidigare.

Koncernens verksamhet bedrivs framförallt i dotterbolag 
medan moderbolaget har mer karaktären av koncernförvaltare.

Scandinavian Biogas Fuels International AB har sitt säte och 
huvudkontor i Stockholm samt en forsknings- och utveck-
lingsenhet i Linköping. Vid årets utgång 2014-12-31 omfattade 
verksamheten 32 anställda i Sverige och 20 i Sydkorea.

Tillståndspliktig verksamhet
Fordonsgas Stockholm AB bedriver tillståndspliktig verksam-
het på anläggningarna i Bromma och Henriksdal. Verksam-
heten omfattas av miljötillstånd samt tillstånd att bedriva 
verksamhet med explosiva och brandfarliga varor. Tillstånden 
avser uppgradering av rågas till biogas samt lagerhållning av 
gas.

Koncernen 
Scandinavian Biogas Fuels International AB är moderbolag i 
Scandinavian Biogas-koncernen som består av ett flertal både 
helägda och delägda bolag registrerade i Sverige och Sydkorea. 
Verksamheten bedrivs i huvudsak i dotterbolagen. Det hel ägda 
dotterbolaget i Polen har under räkenskapsåret avvecklats, 
då det varit vilande i flera år och då koncernens fokus numera 
ligger på de nordiska och koreanska marknaderna.

Den 1 maj 2014 sålde koncernen 40 procent av andelarna i 
Scandinavian Biogas Recycling AB till SRV Återvinning AB.

Bolagsstyrning
Styrning, ledning och kontroll av Scandinavian Biogas Fuels 
International AB sker genom ansvarsfördelning mellan aktie-
ägare på årsstämman, styrelsen och verkställande direktören 
enligt den svenska aktiebolagslagen. Bolagets styrning är  
organiserad och följs upp enligt nedanstående illustration. 

ÅRSSTÄMMA

STYRELSEVALBEREDNING
– förslag

REVISORER
– rapportering

VD

Ekonomisk översikt

SBFI koncernen redovisades 2012 för första gången enligt IFRS 
regelverk. Det innebär att även 2011 omarbetades. 2010 redo-
visas nedan helt enligt tidigare regelverk Swedish GAAP.

Koncernen IFRS IFRS IFRS IFRS SGAAP

(KSEK) 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31

Nettoomsättning 168 403 145 488 134 266 117 111 73 291

Rörelseresultat -5 383 -9 191 -15 490 -103 127 -54 601

Balansomslutning 628 037 428 741 419 777 407 752 403 337

Soliditet, % 30,8 41,9 37,9 13,1 31,7

Under räkenskapsåret uppgick koncernens nettoomsättning 
till 168 MSEK (145 MSEK) vilket är en ökning med 15,8 pro-
cent jämfört med föregående år. Ökningen beror till viss del på 
att dotterbolaget Scandinavian Biogas Recycling AB kom igång 
med sin verksamhet under våren 2014. Koncernens EBITDA 
har förbättrats med 48,8 procent och var +31,9 MSEK (+21,4 
MSEK) medan rörelseresultatet har gått från -9,2 MSEK under 
2013 till -5,4 MSEK under 2014. Koncernen visar 2014 för 
första gången ett positivt resultat efter skatt, +10,4 MSEK 
(-29,7 MSEK). +16,6 MSEK (-2,8 MSEK) avser en skatteintäkt 
på grund av en förändrad uppskjuten skatt vid avyttring av 
tillgångar.

Förvaltningsberättelse
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Balansomslutningen har ökat med 46,5 procent vilket delvis 
förklaras av sale and lease back-affären med Stockholm 
Vatten, vilken medfört både högre kassabehållning och högre 
upplåning i form av finansiell leasing. Dessutom har väsentliga 
investeringar gjorts i pågående nyanläggningar och ett större 
lån tagits från extern kreditgivare.

Även moderbolaget visar en vinst för räkenskapsåret. Resul-
tatet för 2014 uppgick till 1,9 MSEK (-10,3 MSEK) vilket är en 
förbättring med 12,2 MSEK. Den förbättrade lönsamheten 
beror till stor del på att räntekostnaderna sjunkit som en följd 
av konvertering av konvertibellån under hösten 2013 samt 
återbetalning av ägarlån under hösten 2014. Ytterligare en 
anledning är att moderbolaget erhållit ett koncernbidrag, vilket 
bokats som bokslutsdisposition, men har samtidigt gjort en 
nedskrivning av aktier i dotterbolag på grund av ändrad struk-
tur för nya projekt i koncernen. Dessutom har bolaget fört ett 
aktivt arbete med kostnadsbesparingar. 

#
Ägarförhållanden per balansdagen, i procent %

AC Cleantech 34,1%
Bengtssons Tidnings AB och närstående 30,3%
Novator 7,7%
Erik Danielsson med familj, inklusive bolag 5,7%
Ajanta OY och närstående  5,7%
John Nurminen OY 4,4%
Övriga 12,0%

Väsentliga händelser under året

Avyttring av fastigheter och anläggningar
I september 2014 sålde dotterbolaget Fordonsgas Stockholm 
AB (FGS) alla anläggningar och mark till Stockholm Vatten 
AB (SV) för 190 MSEK. Anläggningen i Henriksdal kommer 
att leasas under en period om 25 år. Anläggningen i Bromma 
kommer även den att leasas fram till SV:s planerade ned-
läggning av Bromma Reningsverk. Dessutom har FGS tecknat 
ett leveransavtal med SV gällande rågas. Även detta avtal 
löper på 25 år. För koncernens del innebär denna så kallade 
sale & lease back-affär att kapital frigjorts samt att en utökad 
produktion av biogas säkerställs i 25 år. Affären har också 
medfört en koncernmässig reavinst på 3,2 MSEK. Merparten 
av transaktionen redovisas som sale and lease back, d.v.s. 
finansiell leasing i koncernen, se not 28 Leasingavtal.

Samtidigt som avtalet om försäljningen av mark och anlägg-
ningar till SV undertecknades, undertecknades även ett avtal 
om utbyggnad av anläggningen i Henriksdal. Byggnationen 
påbörjades i november 2014 och den nya produktionskapaci-
teten förväntas vara i drift under första kvartalet 2016. Efter 
att utbyggnaden är färdig hyr FGS anläggningen under 25 år 
enligt samma princip som för övriga anläggningar. Målet är att 
kunna öka leveransen av biogas från dagens 10 miljoner  
normalkubikmeter (Nm3) till närmare 20 miljoner Nm3 biogas.

Upphandling för utökade leveranser
FGS vann under hösten 2014 en offentlig upphandling av 
utökad biogasleverans till Storstockholms Lokaltrafik AB (SL). 
Upphandlingen omfattar cirka 5 miljoner Nm3 biogas årligen 
under åren 2016-2021, och SL har option på ytterligare  
leverans åren 2022-2025.

Under våren 2014 vann dotterbolaget Scandinavian Biogas 
Recycling AB en upphandling som genomfördes av SRV 
Återvinning AB, där dotterbolaget åtar sig att hantera av SRV 
insamlat matavfall och återföra detta till biogas och gödsel. 
Upphandlingen gäller till 2018-04-30.

Påbörjad byggnation i Södertörn
Dotterbolaget Scandinavian Biogas Sofielund AB påbörjade 
byggnationen av en ny produktionsanläggning i Södertörn 
under våren 2014 som framskrider enligt plan. I slutet av 
december 2014 var flertalet betongfundament gjutna, de båda 
rötgaskamrarna resta och huvudbyggnaden var färdigställd. 
Det pågick rörläggningsarbeten och elinstallationer. Beräknad 
produktionskapacitet är 8 miljoner Nm3 biogas vid full drift.

Nedskrivning av aktier
En nedskrivning av värdet på aktierna i dotterbolaget  
Scandinavian Biogas Fuels AB (SBF) har gjorts i böckerna 
under året. Denna nedskrivning beror på att koncernen ändrat 
struktur i underkoncernerna och att nya projekt lagts i den 
andra underkoncernen, Biogas Stockholm Finans AB, istället 
för i SBF. 

Nedskrivning av pågående nyanläggningar
Koncernen har gjort bedömningen att den pågående nyanlägg-
ningen i Varberg inte kommer att generera den lönsamhet som 
tidigare beräknats, och därför har värdet skrivits ned med 15 
MSEK. Arbetet med att hitta en rimlig utveckling för projektet 
fortsätter dock.

Produktion
Bromma och Henriksdal 
Tillgängligheten i anläggningarna i Bromma och Henriksdal har 
under året varit mycket god, och anläggningarna har kunnat 
fortsätta producera höga volymer biogas, även om produktio-
nen totalt varit något lägre än föregående år. Anläggningen i 
Bromma hade under andra halvåret 2014 minskad tillgång till 
rågas, vilket medfört cirka 5 procent lägre produktion. Totalt 
uppgick produktionen i båda anläggningarna till 9,8 (10,1) mil-
joner Nm3 biogas och all producerad gas såldes. Kunderna är i 
huvudsak Storstockholms Lokaltrafik AB och ett antal privata 
aktörer.

Ulsan, Sydkorea
Lönsamheten i anläggningen i Yongyun har under räkenskaps-
året förbättrats ytterligare jämfört med tidigare år. Trots att 
volymen mottaget matavfall sjunkit något jämfört med före-
gående år så har den sålda mängden rågas ökat. Dessutom 
har kostnadsmassan setts över och besparingar gjorts där det 
varit möjligt. Mottagningen av matavfall har 2014 varit i snitt 
203 ton/dag (208 ton/dag) och gasförsäljningen uppgick till 
9,8 miljoner Nm3 (9,1 MNm3) vilket motsvarar 6,7 MNm3  
(6,3 MNm3) uppgraderad biogas. 
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Anläggningen i Yongyun har uppmärksammats i Koreanska 
medier som landets mest effektiva anläggning för matavfalls-
hantering och biogasproduktion.

Södertörn
Scandinavian Biogas Recycling AB hyr från 1 maj 2014 en 
förbehandlingsanläggning för mottagning och behandling av 
organiskt avfall belägen på Gladö Kvarns Industriområde i  
Södertörn söder om Stockholm. Produktionen har under året 
följt prognoserna och det behandlade avfallet har avsatts 
till olika biogasproducenter i Sydsverige, i avvaktan på att 
lokal biogasproduktion skall gå i drift, vilket genererat en del 
underskott.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan beskrivs de viktigaste risker som kan ha betydelse för 
Scandinavian Biogas verksamhet och framtida utveckling. 
Redogörelsen gör inte anspråk på att vara heltäckande och 
riskfaktorerna är inte upptagna i någon prioriteringsordning. 
Se även not 3 Finansiell riskhantering.

Industriellt bolag, men med fortsatt behov  
av finansiering
Scandinavian Biogas har gått från att vara ett utvecklingsbolag 
till att bli ett industriellt bolag. Koncernen har framförallt  
behov av finansiering av projekt knutna till de anläggningar 
som bolaget åtar sig att utforma, bygga och driva. Finan-
sierings behovet utgör en risk för att intressanta projekt kan 
bli omöjliga att genomföra eller att likviditetsfrågan blir ett 
problem för bolaget. Risken hanteras genom långsiktiga 
finansierings planer i samarbete med banker och ägare. 

Konkurrens och bibehållet försprång
Scandinavian Biogas verksamhet är helt beroende av efter-
frågan på biogas. Idag utgör biogasen en av de miljömässigt 
mest attraktiva energibärarna och i takt med att marknaden 
mognar väntas fler bolag etableras. Konkurrensen om det 
organiska material som används vid biogasproduktion väntas 
öka både från andra biogasproducenter och från producenter 
av andra förnybara energibärare. Det är därför avgörande att 
Scandinavian Biogas fortsätter med strategisk forskning som 
möjliggör rötning av nya typer av organiskt avfall och att  
bolaget på sikt kan effektivisera biogasutbytet av det orga-
niska avfall som rötas idag. 

Genererande av intäkter
Intäktsströmmarna från biogasproduktion ser olika ut på olika 
marknader. Samtidigt är priset på biogas av stor betydelse för 
Scandinavian Biogas. Det är viktigt att prisnivån upprätthålls 
på en nivå som mer eller mindre motsvarar dagens svenska 
bensin- och dieselpriser. Framtida skatter eller priset på andra 
förnybara drivmedel med prispressande effekter utgör därmed 
en risk.

Personal
Den verksamhet som bedrivs inom Scandinavian Biogas är 
beroende av personalens kompetens och erfarenheter. Om 
verksamheten skulle förlora vissa nyckelpersoner utgör detta 
en viss risk för en försening av bolagets förmåga att fullfölja 
pågående projekt och åstadkomma framtida utveckling. 

Politiska risker
Av stor betydelse för koncernens verksamhet är det politiska 
läget i de områden som Scandinavian Biogas verkar. Kunderna 
utgörs till stor del av kommuner eller motsvarande, offentligt 
ägda organisationer och företag. Det innebär att ett förändrat 
politiskt engagemang eller förändrade skatteregler kan komma 
att få stor påverkan på uppdragen och koncernens möjligheter 
att generera intäkter trots tidigare slutna avtal. Många projekt 
löper också på kontrakt med intäktsströmmar som sträcker 
sig över tidshorisonter på 15 år eller ännu längre. Osäker heten 
med oförutsedda händelser som kan inträffa i framtiden utgör 
en risk för koncernen. Denna risk kan minskas genom att 
Scandinavian Biogas fortsatta expansion sker på marknader 
med stabila förutsättningar. Risken för politiska beslut som 
motverkar produktionen av biobränslen bedöms för närvaran-
de som begränsad.

Beroendet av myndighetsbeslut och tillstånd
Scandinavian Biogas verksamhet är beroende av att myndig-
heter ger tillstånd och godkänner ansökningar. Handläggnings-
tiden som i vissa fall kan vara ett år eller längre medför att 
vissa projekt stoppas upp. Detta utgör en risk för att projekten 
försenas. För att driva en biogasanläggning i Sverige krävs 
tillstånd enligt miljöbalken. För koncernen gäller detta anlägg-
ningarna som drivs vid Henriksdals reningsverk och Bromma 
reningsverk samt även förbehandlingsanläggningen och 
biogasanläggningen i Södertörn. Samtliga dessa anläggningar 
har gällande tillstånd. 

Lång införsäljning av nya kontrakt
Försäljningsarbetet från de första kontakterna till att intäkter 
genereras dröjer vanligen många år. Projekten är som regel 
omfattande och komplexa att genomföra. Dessutom innebär 
inträde på nya marknader stora arbetsinsatser och kräver 
kulturell förståelse. Dessa faktorer utgör en risk som kan  
begränsas genom väl genomarbetade marknadsstudier,  
personal med lokal kännedom och goda relationer samt 
erfaren heter från att lyckas med liknande projekt.

Beroendet av partners
Då Scandinavian Biogas verksamhet vanligen omfattas av 
partnerskap inom offentlig verksamhet innebär förändrad 
politisk inriktning en risk. Även andra större förändringar av 
kundernas verksamhet och inriktning utgör en risk. 

Tvister
Scandinavian Biogas verksamhet är i hög grad beroende av att 
avtal med samarbetspartners och underleverantörer fullföljs, 
vilket är en risk. Dessa avtal kan även bli föremål för tolkning 
och orsaka tvister. Nya relationer med partners utgör en större 
risk än redan etablerade. 

Olyckor och miljörisker
En miljörisk vid biogasproduktion är att det kan ske större 
läckage av metan. Även olyckor kan inträffa. Scandinavian 
Biogas arbetar löpande med säkerheten. Detta innebär att 
säkerhetsaspekten inom en rad områden har integrerats som 
en del av verksamheten och bolaget arbetar fortlöpande med 
att begränsa dessa möjligheter för olyckor och miljörisker. 
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Valuta
I och med att bolaget bedriver verksamhet utomlands finns 
det en viss valutarisk. Förutom de koreanska dotterbolagen i 
sig så har koncernen externa lån och fordringar i KRW.

Ränteutveckling
Vissa större lån i koncernen löper med en rörlig räntedel vilket 
innebär en ränterisk. För att reducera ränterisken har koncer-
nen ingått ränteswapavtal löpande till den 30 december 2015 
motsvarande lånebelopp om 37,5 MSEK. Säkringen medför att 
den rörliga räntan genom detta omvandlas till en fast ränta. 

Uppgradering i Ulsan
Enligt avtalet med Ulsan City ska dotterbolaget i Ulsan ha en 
uppgraderingsanläggning färdigställd till årsskiftet 2017/2018. 
Det finns en risk för negativ resultatpåverkan om detta inte 
uppfylls.

#
Förväntningar avseende den  
framtida utvecklingen

Efterfrågan ökar
Behovet av förnyelsebar energi som kan ersätta fossila 
bränslen som kol och olja till rimliga priser är enormt. I olika 
utvärderingar av förnyelsebara alternativ som går att mass-
producera har intresset för biogas ökat och därmed även efter-
frågan på biogas, vilken väntas tillta ytterligare i takt med att 
utbudet ökar. På många håll i världen, och inte minst i Sverige, 
har efterfrågan på biogas fortsatt att överstiga tillgången. För 
Scandinavian Biogas innebär detta att bolaget kan få avsätt-
ning för all den biogas som produceras.

Politiska styrmedel viktiga för marknadsutveckling
Biogasen är det förnyelsebara drivmedel som på bästa sätt 
bidrar till en hållbar utveckling. Störst miljönytta uppnås vid 
tung trafik som t.ex. busstrafiken, och detta är bakgrunden 
till att allt fler städer väljer att prioritera biogas framför andra 
förnyelsebara alternativ. Tillgången på biogas är emellertid i 
vissa fall en begränsande faktor. Sverige är inom detta område 
ett föregångsland vars strategi efter hand kan väntas spridas 
till andra länder.

Svensk kollektivtrafik ligger långt framme inom detta område 
och det finns indikationer på att biogasdriven kollektivtrafik 
sprider sig till övriga nordiska länder. Kollektivtrafikens ökade 
användning av biogas lägger grunden för en utökad produk-
tion, i synnerhet inom storstadsregionerna. Scandinavian 
Biogas har genom underkoncernen Biogas Stockholm Finans 
AB en mycket bra grund för fortsatt expansion inom Stock-
holmsregionen. Det är dock viktigt att det finns ett fortsatt 
politiskt intresse för att stödja produktionen av biogas såväl på 
nationell nivå som även lokalt, då biogasen på överskådlig sikt 
inte kan konkurrera med naturgasens pris, beroende på den 
kostsamma produktionen. 

Förbehandlingsanläggningen i Södertörn, för behandling av 
organiskt avfall som drivs av Scandinavian Biogas Recycling 
AB, byggs om under sommaren 2015 för att kunna hantera 
ännu större volymer. De producerade volymerna kommer 
under sommaren att kunna börja levereras till koncernens 
nya biogasanläggning, varefter det delägda dotterbolaget 

bedöms kunna generera visst överskott. Vid full drift kommer 
anläggningen att kunna ta emot 50 000 ton matavfall och för-
behandla det till biogasproduktion.

Koncernen strävar ständigt efter att kontinuerligt förbättra 
produktion och leveranssäkerhet, och systematiskt kvalitets-
arbete pågår oavbrutet. 

Den nya biogasanläggningen i Södertörn förväntas bli klar för 
produktion under sommaren 2015 och årsproduktionen vid full 
drift beräknas till cirka 8 miljoner Nm3 biogas av drivmedels-
kvalitet.

I och med utbyggnaden av anläggningen i Henriksdal så beräk-
nas totala produktionen i hela anläggningen kunna fördubblas 
från dagens 7,5 miljoner Nm3 till närmare 20 miljoner Nm3 
biogas.

Finansiering

Bolaget bedriver löpande ett aktivt finansieringsarbete för att 
säkerställa att nya investeringsprojekt ska gå att genomföra.

Tack vare försäljningen av tillgångarna i Fordonsgas Stockholm 
AB så har kapital frigjorts i koncernen och investeringar har 
till stor del kunnat finansieras med eget kapital. Ytterligare lån 
från extern kreditgivare har dock behövts för det omfattande 
bygget av en helt ny biogasanläggning i Södertörn.

Dotterbolagen i Sydkorea har under året kunnat amortera på 
lån från moderbolaget Scandinavian Biogas Fuels AB. Detta 
har varit möjligt på grund av den förbättrade lönsamheten 
samt den refinansiering som genomfördes under hösten 2013. 
Finansieringen av eventuella nya stora projekt och investe-
ringar kommer dock innebära behov av olika typer av finansie-
ringar och samarbeten.

I början av 2014 genomfördes en mindre konvertibelemission 
som tillförde koncernen 1 050 KSEK.

Koncernen räknar med att finansieringen av stora framtida 
projekt kommer att kräva olika typer av finansieringar och 
samarbeten beroende på projektets struktur och placering. 
Målsättningen är att på sikt uppnå mellan 60 och 70 procent 
senior belåning per projekt.

Aktien
Per den 31 december 2014 hade bolaget 78 414 661 (78 414 
661) aktier till ett nominellt värde om 0,20 SEK per aktie. Varje 
aktie berättigar till en röst. Samtliga utestående aktier är sta-
maktier och medför därmed lika rätt till andel i Scandinavian 
Biogas Fuels Internationals tillgångar och resultat. Det har inte 
skett någon förändring av antal aktier under året, se not 23 
Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital.

Utestående konvertibler
På balansdagen fanns 11 678 001 (11 378 001) utestående 
konvertibler, varav 300 000 har tillkommit under räkenskaps-
året, se not 24 Upplåning. Samtliga utestående konvertibler 
konverterades till aktier i början av 2015.
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Teckningsoptioner
Totalt 565 000 (0) teckningsoptioner har under året veder-
lagsfritt getts ut till personalen i Scandinavian Biogas Fuels AB, 
se not 30 Aktierelaterade ersättningar. 

Väsentliga händelser efter periodens slut

Både byggandet av biogasanläggningen i Södertörn och ut-
byggnaden av anläggningen i Henriksdal fortskrider väl enligt 
plan.

I början av 2015 konverterades samtliga utestående konverti-
bler till aktier och den upplupna räntan betalades till konver-
tibelinnehavarna.

Förslag till disposition beträffande  
bolagets vinst

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till för-
fogande stående medel, SEK 286 173 974, disponeras enligt 
följande:

Belopp i SEK

Balanserat resultat -229 432 640
Överkursfond 513 702 201
Årets vinst 1 904 413
Totalt 286 173 974

 
Balanseras i ny räkning 286 173 974
Summa 286 173 974
 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande 
bokslutskommentarer.
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Belopp i KSEK Not 2014 2013

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 5 168 403 145 488

Aktiverat arbete för egen räkning 7 13 462 16 404

Övriga rörelseintäkter 10 3 829 269

Summa 185 694 162 161

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -90 962 -83 791

Övriga externa kostnader 8 -22 317 -18 240

Personalkostnader 9 -40 559 -38 723

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -35 703 -30 585

Övriga rörelsekostnader 10 -1 536 -13

Summa rörelsekostnader -191 077 -171 352
Rörelseresultat -5 383 -9 191
 

Finansiella intäkter 11 17 562 2 491

Finansiella kostnader 11 -18 339 -20 219

Finansiella poster – netto -777 -17 728
Resultat före skatt -6 160 -26 919

Inkomstskatt 12 16 583 -2 820

Årets resultat 10 423 -29 739

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser 13 -1 356 -132

Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt -1 356 -132
Summa totalresultat för året 9 067 -29 871

Samtliga poster i koncernens övriga totalresultat utgör poster  
som kan återföras i resultaträkningen.

Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 12 972 -30 150

Innehav utan bestämmande inflytande -2 549 411

10 423 -29 739
Summa totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 11 680 -30 290

Innehav utan bestämmande inflytande -2 613 419

9 067 -29 871

 
Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

Koncernens rapport över totalresultat
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Belopp i KSEK Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 14

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 5 051 2 952

Koncessioner och liknande rättigheter 133 781 128 086

Patent och licenser 9 11

Summa immateriella tillgångar 138 841 131 049

Materiella anläggningstillgångar 15

Byggnader och mark 76 316 96 198

Maskiner och andra tekniska anläggningar 78 932 54 351

Inventarier, verktyg och installationer 4 250 1 529

Pågående nyanläggningar 167 611 71 158

Summa materiella anläggningstillgångar 327 109 223 236

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 7 860 1 323

Summa finansiella anläggningstillgångar 7 860 1 323

Uppskjutna skattefordringar 16 - 506

Summa anläggningstillgångar 473 810 356 114

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 665 -

Summa varulager 665 -

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 20 20 294 16 788

Övriga fordringar 4 541 2 627

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 3 838 5 319

Likvida medel 22 124 889 47 893

Summa kortfristiga fordringar 153 562 72 627
Summa omsättningstillgångar 154 227 72 627
SUMMA TILLGÅNGAR 628 037 428 741

Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

Koncernens balansräkning
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Belopp i KSEK Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL 
Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 23 15 683 15 683

Övrigt tillskjutet kapital 654 884 654 348

Reserver -1 801 -510

Balanserad vinst inklusive årets totalresultat -478 493 -491 466

190 273 178 055
Innehav utan bestämmande inflytande 2 962 1 575
Summa eget kapital 193 235 179 630

SKULDER
Långfristiga skulder
Upplåning 24 295 477 122 283

Konvertibla skuldebrev 24 40 592 39 361

Derivatinstrument 19 - 990

Uppskjutna skatteskulder 16 1 102 18 191

 Summa långfristiga skulder 337 171 180 825

Kortfristiga skulder
Upplåning 24 18 952 24 706

Lån från aktieägare 24 19 4 981

Leverantörsskulder 33 493 9 340

Övriga skulder 3 658 3 880

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 41 509 25 379

Summa kortfristiga skulder 97 631 68 286
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 628 037 428 741

Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

Koncernens balansräkning, forts.
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Hänförligt till Moderbolagets aktieägare

Belopp i KSEK
Aktie-

kapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital Reserver
Balanserat 

resultat Summa

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande

Summa  
eget  

kapital

Ingående balans per 1 januari 2013 13 518 605 982 -370 -461 313 157 817 1 156 158 973
Årets resultat -30 150 -30 150 411 -29 739

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser -140 -3 -143 8 -135
Summa totalresultat -140 -30 153 -30 293 419 -29 874
Emissionskostnader1 -16 -16 -16
Konvertibla skuldebrev  
– konverterade 2 165 48 382 50 547 50 547
Summa tillskott från och  
värdeöverföringar till aktieägare,  
redovisade direkt i eget kapital 2 165 48 366 - - 50 531 - 50 531
Utgående balans per 31 december 2013 15 683 654 348 -510 -491 466 178 055 1 575 179 630
Ingående balans per 1 januari 2014 15 683 654 348 -510 -491 466 178 055 1 575 179 630
Årets resultat 12 972 12 972 -2 549 10 423

Övrigt totalresultat
Valutakursdifferenser -1 291 1 -1 292 -64 -1 356
Summa totalresultat -1 291 12 971 11 680 -2 613 9 067
Emissionskostnader1 -1 -1 -1
Optionsprogram,  
värde av anställdas tjänstgöring 537 537 537
Aktieägartillskott från innehav utan 
bestämmande inflytande 0 4 000 4 000
Summa tillskott från och  
värdeöverföringar till aktieägare,  
redovisade direkt i eget kapital - 536 - - 536 4 000 4 536
Utgående balans per 31 december 2014 15 683 654 884 -1 801 -478 493 190 273 2 962 193 235

Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

1) Skatteeffekt på emissionskostnader redovisade över eget kapital uppgår till 0 KSEK (4 KSEK).

Koncernens rapport  
över förändringar i eget kapital
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Belopp i KSEK Not 2014 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -5 383 -9 191

Avskrivningar 19 547 15 593

Övriga ej likviditetspåverkande poster 29 3 434 16 859

Erhållen ränta 270 184

Betald ränta -16 573 -25 998

Betalda inkomstskatter - 2

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet 1 295 - 2 551

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital   

Ökning/minskning av varulager -665 -

Ökning/minskning av rörelsefordringar -3 939 7 889

Ökning/minskning av rörelseskulder 37 005 -11 845

Summa förändring av rörelsekapital 32 401 -3 956
Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 696 -6 507

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Köp av immateriella tillgångar 14 -1 707 -3 609

Köp av materiella anläggningstillgångar 15 -43 439 -22 143

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 87 516 -

Köp av finansiella anläggningstillgångar -6 441 -

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar - 352

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar - 2 307

Kassaflöde från investeringsverksamheten 35 929 -23 093

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagna lån 60 881 68 706

Amortering av lån -58 669 -24 574

Tillskott till/från minoritet 4 000 -

Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder - 9 206

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 212 53 338

Minskning/ökning av likvida medel
Likvida medel vid årets början 22 47 893 24 063

Kursdifferenser i likvida medel 1 159 92

Likvida medel vid årets slut 22 124 889 47 893

Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

Koncernens rapport över kassaflöden
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Belopp i KSEK Not 2014 2013

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning 5, 6 1 385 1 740

Summa rörelsens intäkter 1 385 1 740

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 8 -1 909 -3 822

Personalkostnader 9 -578 -173

Övriga rörelsekostnader 10 -2 -4

Summa rörelsens kostnader -2 489 -3 999
Rörelseresultat -1 104 -2 259

Resultat från andelar i koncernföretag 11 -93 113 -

Räntekostnader 11 -3 879 -8 016

Finansiella poster netto -96 992 -8 016
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -98 096 -10 275

Bokslutsdispositioner
Erhållna/lämnade koncernbidrag 100 000 -

Summa bokslutsdispositioner 100 000 -
Resultat före skatt 1 904 -10 275

Inkomstskatt 12 - -

Årets resultat 1 904 -10 275

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat. 

Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

Moderföretagets resultaträkning 
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Belopp i KSEK Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 163 474 250 050

Fordringar hos koncernföretag 107 000 97 825

Summa finansiella anläggningstillgångar 270 474 347 875
Summa anläggningstillgångar 270 474 347 875

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 21 000 1 187

Övriga fordringar 114 179

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 109 106

Summa kortfristiga fordringar 21 223 1 472

Kassa och Bank 22 61 471 2 010
Summa omsättningstillgångar 82 694 3 482
SUMMA TILLGÅNGAR 353 168 351 357

Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

Moderföretagets balansräkning 
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Belopp i KSEK Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 23   

Bundet eget kapital
Aktiekapital 15 683 15 683

Reservfond 2 043 2 043

Summa bundet eget kapital 17 726 17 726

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -229 433 -219 158

Överkursfond 513 702 513 167

Årets resultat 1 904 -10 275

Summa fritt eget kapital 286 173 283 734
Summa eget kapital 303 899 301 460

Långfristiga skulder
Konvertibellån 24 40 592 39 361

Summa långfristiga skulder 40 592 39 361

Kortfristiga skulder
Upplåning 24 19 4 981

Leverantörsskulder 565 578

Skulder till koncernföretag 1 800 -

Övriga skulder 30 47

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 6 263 4 930

Summa kortfristiga skulder 8 677 10 536
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  353 168 351 357

Ställda säkerheter 26 117 050 -
Ansvarsförbindelser 27 52 422 97 000

Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

Moderföretagets balansräkning, forts.
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Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i KSEK Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2013 13 518 2 043 464 801 -219 158 261 204

Totalresultat
Årets totalresultat -10 275 -10 275
Summa totalresultat -10 275 -10 275

Transaktioner med aktieägare
Emissionskostnader1 -16 -16
Konvertibla skuldebrev - konverterade 2 165 48 382 50 547
Utgående balans per 31 december 2013 15 683 2 043 513 167 -229 433 301 460
Ingående balans per 1 januari 2014 15 683 2 043 513 167 -229 433 301 460

Totalresultat

Årets totalresultat 1 904 1 904
Summa totalresultat 1 904 1 904

Transaktioner med aktieägare
Emissionskostnader1 -2 -2
Optionsprogram, värde av anställdas tjänstgöring 537 537
Utgående balans per 31 december 2014 15 683 2 043 513 702 -227 529 303 899

Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

1) Skatteeffekt på emissionskostnader redovisade över eget kapital uppgår till 0 KSEK (4 KSEK). 

Moderföretagets  
förändringar i eget kapital
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Belopp i KSEK Not 2014 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -1 104 -2 259

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 29 - -

Betald ränta -823 -13 996

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital  -1 927 -16 255

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital   

Ökning/minskning av rörelsefordringar -19 752 -1 237

Ökning/minskning av rörelseskulder  48  -2 080

Summa förändring av rörelsekapital -19 704 -3 317

Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 631 -19 572

Investeringsverksamheten
Investeringar i dotterföretag -6 000 -

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar -9 175 -20 575

Erhållna/lämnade koncernbidrag 100 000 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten 84 825 -20 575

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 1 229 41 061

Amortering av lån -4 962 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 733 41 061

Årets kassaflöde 59 461 914

Likvida medel vid årets början 22 2 010 1 096
Likvida medel vid årets slut 22 61 471 2 010

Noterna på sidorna 34 till 49 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

Moderföretagets kassaflödesanalys
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Not 1$Allmän information

Bolaget Scandinavian Biogas Fuels International AB bedriver verksamhet i  
associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Stockholm i Sverige.  
Huvudkontorets adress är Holländargatan 21A, 111 60 Stockholm.

Den 17 april 2015 har denna koncernredovisning och årsredovisning godkänts  
av styrelsen för offentliggörande. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges.  
Uppgifterna inom parentes avser föregående år.

Not 2$ Sammanfattning av viktiga  
redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncern-
redovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent 
för alla presenterade år, om inte annat anges.

2.1"Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Scandinavian Biogas Fuels International AB-kon-
cernen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU, RFR 1 
Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. 
Denna årsredovisning är Scandinavian Biogas Fuels International ABs tredje 
finansiella rapport som upprättas i enlighet med IFRS (International Financial 
Reporting Standards). 

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.  
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredo-
visning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för 
alla presenterade år, om inte annat anges. 

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning  
för juridiska personer och Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget 
tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges detta separat i slutet 
av denna not. 

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver använd-
ning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att 
ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisnings-
principer, se not 4, Viktiga uppskattningar och bedömningar. 

Ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

2.1.1! Nya standarder, ändringar och tolkningar  
som tillämpas av koncernen

Följande standard tillämpas av koncernen för första gången för räkenskapsår 
som börjar 1 januari 2014 och har väsentlig inverkan på koncernens finansiella 
rapporter:

IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” omfattar upplysningskrav  
för alla former av innehav i andra företag, såsom dotterföretag, samarbets-
arrangemang, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag.

Andra standarder, ändringar och tolkningar som träder ikraft för räkenskapsår 
som börjar 1 januari 2014 har ingen väsentlig inverkan på koncernens finansiella 
rapporter. 

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats  
av koncernen
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar 
efter 1 januari 2014 och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella 
rapport. Inga av dessa förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens 
finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan:

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovis-
ning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 
gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering 
och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderings-
ansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 
värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verk-
ligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur 
ett instrument ska klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumen-
tets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verk-
ligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid första 
redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalre-
sultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring 
av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för beräkning av kreditförlustre-
serv som utgår från förväntade kreditförluster. För finansiella skulder så ändras 
inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas 
till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. 
Värdeförändringar hänförliga till förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas i 
övrigt totalresultat. IFRS 9 minskar kraven för tillämpning av säkringsredovisning 
genom att 80-125-kriteriet ersätts med krav på ekonomisk relation mellan säk-
ringsinstrument och säkrat föremål och att säkringskvoten ska vara samma som 
används i riskhanteringen. Även säkringsdokumentationen ändras lite jämfört 
med den som tas fram under IAS 39. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår 
som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tillämpning är tillåten. Koncernen har ännu 
inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av 
intäkter ska ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finan-
siella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade 
upplysningsskyldigheten innebär att information om intäktsslag, tidpunkt för 
reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt 
till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när 
kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och har möjlighet 
att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten.
IFRS 15 ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande 
SIC och IFRIC. IFRS 15 träder ikraft den 1 januari 2017. Förtida tillämpning är tillå-
ten. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av införandet av standarden.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, 
väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

2.2"Koncernredovisning

Ett dotterföretag är ett företag där koncernen har rätten att utforma finansiella 
och operativa strategier (bestämmande inflytande) på ett sätt som vanligen 
följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. 
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncern-
redovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. 
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på 
överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är 
en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade 
kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden 
på förvärvsdagen. 

Noter med redovisningsprinciper  
och bokslutskommentarer 
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Det belopp varmed köpeskilling överstiger verkligt värde på identifierbara 
för värvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger 
verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett 
s.k. ”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över 
totalresultat. 

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och 
förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisnings-
principerna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera 
en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

2.3"Omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då 
den lokala valutan har definierats som den valuta som används i den primära 
ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncern-
redovisningen används svenska kronor (SEK), som är moderföretagets funktio-
nella valuta och koncernens rapportvaluta. 

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de 
valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster 
som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av 
monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redo-
visas i rörelseresultatet i resultaträkningen. 

Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapportvaluta. 
Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas från 
utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, 
svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och 
kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till 
den genomsnittskurs som förelegat vid varje transaktionstidpunkt. Omräknings-
differenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas 
i övrigt totalresultat.

2.4"Immateriella tillgångar 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten består av:

Internt upparbetade immateriella tillgångar
Scandinavian Biogas Fuels International-koncernen bedriver både forsknings- 
och utvecklingsarbete. Utgifter för forskning kostnadsförs löpande i takt med 
att forskningsutgifterna uppkommer. Utgifter för utveckling eller sådana utgifter 
som uppstår i utvecklingsfasen av ett internt projekt och som är direkt hänförliga 
till utveckling och testning av substrat på vilka biogas kan tillverkas redovisas 
som immateriella tillgångar när samtliga kriterier i IAS 38 p. 57 är uppfyllda.

Separat förvärvade forsknings- och utvecklingsprojekt
För forsknings- och utvecklingsprojekt som förvärvats separat anses villkoren för 
att få redovisas som en tillgång enligt punkt IAS 38 p 21 vara uppfyllda. Anskaff-
ningsvärdet och direkt hänförliga kostnader aktiveras. Tillkommande utgifter för 
separat förvärvade pågående utvecklingsprojekt redovisas som en kostnad om 
de utgör utgifter för forskning eller sådana utgifter för utveckling som inte upp-
fyller kriterierna för att redovisas som en tillgång enligt IAS 38 p 57. Tillkomman-
de utgifter som uppstår i samband med utveckling och som uppfyller kriterierna 
för att redovisas som en tillgång i balansräkningen läggs till anskaffningsvärdet 
för de förvärvade forsknings- och utvecklingsprojekten. 

Avskrivning på förvärvad forskning och utveckling görs linjärt på 5 år.
Avskrivning på internt upparbetade immateriella tillgångar görs linjärt på 5 år.

Koncessioner och liknande rättigheter 
Dotterbolaget i Sydkorea har ingått tjänsteavtal som inte överlåter rätten att 
kontrollera användandet av infrastrukturen för offentliga tjänster på bolaget. 
Koncernen redovisar en immateriell tillgång i den utsträckning som denne 
erhåller rätt att debitera användaren av den offentliga tjänsten (se vidare 2.18 
avtal om ekonomiska och samhälleliga tjänster). Avskrivning görs linjärt utifrån 
avtalstiden, d.v.s. under 15 år fram till mars 2026.

2.5"Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag 
för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som 
en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sanno-
likt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången 
kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan 
mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas bort från 
balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som 
kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.

Varje del av en materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är 
betydande i förhållande till tillgångens sammanlagda anskaffningsvärde skrivs 
av separat. Inga avskrivningar görs på mark eller pågående nyanläggningar. 
Avskrivningar på övriga tillgångar, görs linjärt enligt följande:

Byggnader 30 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-20 år

Inventarier, verktyg och installationer 3-5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods 
slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner 
till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess 
bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs 
genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och 
redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader i resultat-
räkningen. 

2.6" Nedskrivningar av icke-finansiella  
anläggningstillgångar

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod, exempelvis goodwill, skrivs 
inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser 
eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte 
är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det 
högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess 
nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på 
de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagene-
rerande enheter). 

2.7"Finansiella instrument – generellt

Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna 
under 2.8–2.12. I avsnitt 2.7 finns generella regler som gäller för finansiella 
instrument.

2.7.1!Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande katego-
rier: finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resulta-
träkningen, lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder. 
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången eller 
skulden förvärvades. 

Finansiella tillgångar och skulder värderade  
till verkligt värde via resultaträkningen
Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkning-
en är finansiella instrument som innehas för handel. Derivatinstrument klassi-
ficeras som att de innehas för handel om de inte är identifierade som säkringar. 
Koncernen klassificerar derivatinstrument (ränteswap) i denna kategori.
#
Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, 
som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på 
en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster 
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som 
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anläggningstillgångar. Koncernens ”lånefordringar och kundfordringar” utgörs av 
kundfordringar, likvida medel (se not 2.8 och 2.9) samt de finansiella instrument 
som redovisas bland övriga fordringar. 

Övriga finansiella skulder
Koncernens upplåning, lån från aktieägare, konvertibla skuldebrev, leverantörs-
skulder och den del av övriga kortfristiga skulder som avser finansiella instru-
ment klassificeras som övriga finansiella skulder.

2.7.2! Redovisning och värdering 
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det 
datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella 
instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostna-
der, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde 
via resultaträkningen. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga 
transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas 
bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet 
har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort 
från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt 
utsläckts.

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. Låne-
fordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder redovisas efter 
anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende kategorin 
finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och ingår i finansnettot 
eftersom det härrör till finansieringsverksamheten.

2.7.3!Kvittning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp 
i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade 
beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt 
realisera tillgången och reglera skulden.

2.7.4!Nedskrivning finansiella instrument 
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 
(lånefordringar och kundfordringar)
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis 
för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av 
finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har 
ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för 
ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det 
att tillgången redovisats första gången och att denna händelse har inverkan på 
de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp 
av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den 
finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade 
värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultat-
räkning inom ”övriga externa kostnader” eller inom finansnettot beroende på 
vilken finansiell tillgång som skrivs ner. Om nedskrivningsbehovet minskar i en 
efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som 
inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen av den 
tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning inom ”övriga 
externa kostnader” eller inom finansnettot beroende på vilken finansiell tillgång 
som skrevs ner.

2.8"Konvertibla skuldebrev

De sammansatta finansiella instrument som koncernen emitterat omfattar  
konvertibla skuldebrev där innehavaren kan kräva att de konverteras till aktier, 
och där antalet aktier som ska emitteras inte påverkas av förändringar i aktier-
nas verkliga värde.

Skulddelen i ett sammansatt finansiellt instrument redovisas inledningsvis till 
verkligt värde för en liknande skuld som inte medför rätt till konvertering till 
aktier. Egetkapitaldelen redovisas inledningsvis som skillnaden mellan verkligt 
värde för hela det sammansatta finansiella instrumentet och skulddelens verk-
liga värde. Direkt hänförbara transaktionskostnader fördelas på skuld- respektive 
egetkapitaldelen i proportion till deras initiala redovisade värden. Efter anskaff-
ningstidpunkten värderas skulddelen av ett sammansatt finansiellt instrument 
till upplupet anskaffningsvärde genom användande av effektivräntemetoden. 

Då egetkapitaldelen inte är väsentlig så har Scandinavian Biogas Fuels Inter-
national valt att redovisa de konvertibla skuldebreven som en skuld i sin helhet.

2.9"Derivatinstrument

Derivatinstrument är finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
på affärsdagen och värderas till verkligt värde, både initialt och vid efterföljande 
omvärderingar. Den vinst eller förlust som uppkommer vid omvärdering redo-
visas i resultaträkningen då kraven för säkringsredovisning inte uppfylls. 

Det verkliga värdet på ett derivatinstrument klassificeras som anläggningstill-
gång eller långfristig skuld när den säkrade postens återstående löptid är längre 
än 12 månader, och som omsättningstillgång eller kortfristig skuld när den 
säkrade postens återstående löptid understiger 12 månader. 

2.10"Kundfordringar

Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska 
betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den löpande verksamheten. Om 
 betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de som omsättnings-
tillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upp-
lupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med 
eventuell reservering för värdeminskning.

2.11"Likvida medel

Likvida medel är finansiellt instrument och innefattar, i såväl balansräkningen 
som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden.

2.12"Leverantörsskulder

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för 
varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leveran-
törer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller 
inom ett år eller tidigare. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder.

Leverantörsskulder redovisas till nominellt belopp. Redovisat värde för leveran-
törsskulder förutsätts motsvara dess verkliga värde, eftersom denna post är 
kortfristig till sin natur.

2.13"Upplåning

Upplåning och lån från aktieägare är finansiella instrument och redovisas 
inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning 
redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan 
erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en 
ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter 
rapportperiodens slut.

2.14"Låneutgifter

Allmänna och särskilda låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, upp-
förande eller produktion av kvalificerade tillgångar, vilket är tillgångar som det 
med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd 
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användning eller försäljning, redovisas som en del av dessa tillgångars anskaff-
ningsvärde. Aktiveringen upphör när alla aktiviteter som krävs för att färdigställa 
tillgången för dess avsedda användning eller försäljning huvudsakligen har 
slutförts.

Finansiella intäkter som uppkommit när särskilt upplånat kapital tillfälligt 
placerats i väntan på att användas för finansiering av tillgången, reducerar de 
aktiveringsbara låneutgifterna.

Alla andra låneutgifter kostnadsförs när de uppstår.

2.15"Aktuell och uppskjuten skatt 

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktuella 
skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är 
beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess 
dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter.

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar 
och skulder och deras redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten 
inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser som har beslutats eller 
aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den omfattning 
det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, 
mot vilka underskotten kan utnyttjas.

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal kvittningsrätt 
för aktuella skattefordringar och skatteskulder, de uppskjutna skattefordringarna 
och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skatte-
myndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt och 
det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.

2.16"Ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner.

Koncernens väsentliga avgiftsbestämda plan är ITP1-planen, tryggad genom 
avgifter till Alecta. 

En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen 
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några 
rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter om denna 
juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till 
anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under inne-
varande eller tidigare perioder. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt 
eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig 
eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalningsförpliktelser när 
avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader när de 
förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter redovisas som en tillgång i den 
utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar 
kan komma koncernen tillgodo.

Bonusplaner
Koncernen redovisar en skuld och en kostnad för bonus. Koncernen redovisar 
en avsättning när det finns en legal förpliktelse eller en informell förpliktelse på 
grund av tidigare praxis.

2.17"Intäktsredovisning 

Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas för sålda varor i koncernens löpande verksamhet. Koncernens intäkter 
från försäljning av varor utgörs i allt väsentligt av försäljning av biogas. Intäkter 
redovisas exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av 
koncernintern försäljning. 

Intäkter från försäljning av varor redovisas när risker och förmåner förknippa-
de med ägandet av varorna har övergått på köparen, vilket normalt inträffar i 
samband med leverans, och när intäkterna och tillhörande utgifter kan beräknas 
tillförlitligt samt det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förknippa-
de med försäljningen av enheterna tillfaller koncernen. 

Intäkter från utförda tjänster avser främst ersättningar för utvecklingsarbete på 
kunders biogasanläggningar. Intäkter från försäljning av tjänster redovisas över 
den tid arbetet utförs. Intäkterna beräknas genom att färdigställandegraden för 
den specifika transaktionen fastställs baserat på hur stor del de tjänster som 
utförts utgör av de totala tjänster som ska utföras.

2.18"Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster 

Inom verksamheten i Sydkorea återfinns avtal avseende ekonomiska eller 
samhälleliga tjänster kopplade till den biogasanläggning som uppförts där. 
Infrastruktur som är kopplad till avtal om ekonomiska och samhälleliga tjänster 
ska inte redovisas som en materiell anläggningstillgång eftersom tjänsteavtalet 
inte överlåter rätten att kontrollera användandet av infrastrukturen för offentliga 
tjänster på koncernen. Den ersättning som koncernen erhållit eller kommer att 
erhålla redovisas till verkligt värde. Ersättningen har bedömts vara rätten till en 
immateriell tillgång då koncernen via avtalet erhåller rätt (tillstånd) att debitera 
användaren av den offentliga tjänsten. 

2.19"Leasing

Koncernen innehar operationella leasingavtal avseende mark, kontorslokaler, 
bilar, kaffemaskiner och kopiatorer.

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av 
leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar som görs under 
leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Koncernen leasar vissa anläggningstillgångar. Leasingavtal av anläggningstill-
gångar, där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fördelar 
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. 

Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella 
kostnader. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella 
kostnader, ingår i balansräkningens poster Långfristig upplåning och Kortfristig 
upplåning. Räntedelen i de finansiella kostnaderna redovisas i resultaträkningen 
fördelat över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med 
ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period 
redovisade skulden. Anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella 
leasingavtal skrivs av under den kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod 
och leasingperioden.

2.20"Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Denna innebär att 
 rörelseresultatet justeras för transaktioner som inte medfört in eller utbetal-
ningar under perioden samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs 
till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.

2.21"Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt 
kan hänföras till emission av nya stamaktier eller optioner redovisas, netto efter 
skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

2.22"Aktierelaterade ersättningar

Koncernen har ett aktierelaterat ersättningsprogram (optioner) där reglering en 
görs med aktier och där företaget erhåller tjänster från anställda som vederlag 
för koncernens egetkapitalinstrument (optioner). Verkligt värde på den tjänst-
göring som berättigar anställda till tilldelning av optioner kostnadsförs. Det 
totala belopp som ska kostnadsföras baseras på verkligt värde på de tilldelade 
optionerna vid tilldelningstidpunkten. Då programmet inte är förenat med 
intjänandevillkor så redovisas hela kostnader vid tilldelningstidpunkten.  När 
optionerna utnyttjas, emitterar företaget nya aktier. Mottagna betalningar, 
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efter avdrag för eventuella direkt hänförbara transaktionskostnader, krediteras 
aktiekapitalet (kvotvärde) och övrigt tillskjutet kapital. De sociala avgifter som 
uppkommer genom programmet har på motsvarande sätt belastat resultatet  
vid tilldelningstidpunkten.

2.23"Moderbolagets redovisningsprinciper 

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som 
anges nedan.

Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. 
Resultaträkningen benämns dock rapport över totalresultat och övrigt total-
resultat redovisas separat. Rapport över förändring av eget kapital följer också 
koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. 
Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, 
främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital. 

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventu-
ella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader 
och eventuella tilläggsköpeskillingar. 

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs  
en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs 
en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i 
koncernföretag”. 

Koncernbidrag
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition via resultaträkningen.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella klassifice-
ras som operationella leasingavtal.

Finansiella instrument
IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument värderas till 
anskaffningsvärde.

Borgensåtagande/finansiella garantier
Moderföretaget har tecknat borgensförbindelser till förmån för dotterföretag. 
En sådan förpliktelse klassificeras enligt IFRS som ett finansiellt garantiavtal. 
För dessa avtal tillämpar moderföretaget lättnadsregeln i RFR 2 (IAS 39 p.2), 
och redovisar därmed borgensförbindelsen som en ansvarsförbindelse. När 
moderföretaget bedömer att det sannolikt kommer att krävas en betalning för 
att reglera ett åtagande, görs en avsättning.

Not 3$ Finansiell riskhantering

3.1"Finansiella riskfaktorer

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: 
marknadsrisk (omfattande valutarisk och ränterisk), kreditrisk och likviditetsrisk. 
Koncernens övergripande strategi fokuserar på att minska potentiella ogynn-
samma effekter på koncernens finansiella resultat. 

a) Marknadsrisk
(i) Valutarisk
Scandinavian Biogas utsätts för valutarisk då de har transaktioner i utländsk 
valuta (transaktionsrisk) och dotterbolag i utlandet (omräkningsrisk). 

Transaktionsrisk
Transaktionsrisk är risken för påverkan på koncernens nettoresultat och 
kassaflöde till följd av att värdet av de kommersiella flödena i utländska valutor 
ändras vid förändringar i växelkurserna. Dotterbolagen i Korea har KRW som 
redovisningsvaluta, men exponeringen bedöms som obetydlig då både intäkter 
och kostnader är i samma valuta. Koncernen gör vissa inköp i EUR men har ing-
en väsentlig valutarisk då den inte har några väsentliga transaktioner i utländsk 
valuta.

Omräkningsrisk
Koncernen har en risk vid omräkning av utländska dotterbolags nettotillgångar 
till konsolideringsvalutan svenska kronor (SEK). Utländskt dotterbolag finns i 
Sydkorea (KRW). Koncernen påverkas även av att det utländska dotterbolagets 
resultaträkning räknas om till SEK. Denna exponering är inte säkrad.

Under 2014 uppgick valutakursdifferenser som redovisats i koncernens resulta-
träkning till 14 491 KSEK (2 309 KSEK). 

Koncernen har analyserat dess känslighet mot förändringar i valutakurser. Om 
den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 1 procent i förhållande till 
KRW, med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat ha varit 313 KSEK 
(360 KSEK) högre/lägre.

(ii) Ränterisk
Koncernen har räntebärande finansiella tillgångar och skulder vars förändringar 
kopplat till marknadsräntor påverkar resultat och kassaflöde från den löpande 
verksamheten. Med ränterisk avses risken att förändringar i det allmänna 
ränteläget påverkar koncernens nettoresultat negativt. Upplåning som görs med 
rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde vilken delvis 
neutraliseras av kassamedel med rörlig ränta. Under 2014 och 2013 bestod 
koncernens upplåning till rörlig ränta av svenska kronor.

Koncernen hanterar till viss del ränterisken avseende kassaflödet genom att  
använda ränteswappar med den ekonomiska innebörden att konvertera 
upplåning från rörlig till fast ränta för viss del av upplåningen. Ränteswapparna 
innebär att koncernen kommer överens med andra parter att, med angivna inter-
valler, för närvarande kvartalsvis, utväxla skillnaden mellan räntebelopp enligt 
fast kontraktsränta och det rörliga räntebeloppet, beräknade på kontrakterade 
nominella belopp. 

Av koncernens totala räntebärande skuld på 357 MSEK (191 MSEK) är 111 943 
KSEK (137 524 KSEK) till fast ränta och resterande till rörlig. Koncernen är 
därmed exponerad för viss ränterisk. 

Scandinavian Biogas har likvida medel som uppgår till 124 889 KSEK (47 893 
KSEK) till rörlig ränta. Koncernens ränteintäkt påverkas av förändringar i det 
allmänna ränteläget.

Skulder till rörlig ränta uppgick per balansdagen till 244 773 KSEK (53 807 
KSEK) och bolagets likvida medel till 124 889 KSEK (47 893 KSEK). En föränd-
ring av ränteläget med +/- 1 procent skulle innebära en påverkan på räntenettot 
med +/- 2,4 MSEK (0,5 MSEK). 
#
b) Kreditrisk
Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion 
inte fullgör sina förpliktelser på förfallodagen. Scandinavian Biogas kreditrisk 
innefattar likvida medel, kundfordringar och övriga fordringar. Avseende likvida 
medel och derivatinstrument bedöms kreditrisken vara låg då motparten är en 
stor välkänd bank, Nordea, med hög kreditvärdighet (kreditbetyg AA), samt 
Daegu Bank, (kreditbetyg C-) vars utlåning till koncernen är högre än inlåningen. 
Scandinavian Biogas bedömer att risken för kundförluster är låg då försäljning-
en sker till stora, stabila kunder med vilka koncernen har god erfarenhet av 
betalningsviljan. Koncernen bevakar kundernas kreditvärdighet och omprövar 
kreditvillkoren vid behov. 

c) Likviditetsrisk
Likviditetsrisk är risken för att koncernen saknar likvida medel för betalning av 
sina åtaganden avseende finansiella skulder. 

Målsättningen med bolagets likviditetshantering är att minimera risken för att 
koncernen inte har tillräckliga likvida medel för att klara sina kommersiella åtag-
anden. Kassaflödesprognoser upprättas löpande. Ledningen följer noga rullande 
prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har 
tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten. 
Likviditetsriskerna i de rörelsedrivande bolagen Fordonsgas Stockholm AB och 
Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. bedöms som små, medan risken är högre i 
utvecklingsbolaget Scandinavian Biogas Fuels AB. 

Finansieringen av befintliga projekt och verksamheter det kommande året  
bedöms kunna till stor del lösas med eget kapital. Ytterligare en tranch från 
extern kreditgivare beräknas dock att behövas för nya biogasanläggningen i 
Södertörn.
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För att lösa finansieringen för kommande projekt och för att stärka likviditeten 
ytterligare, tittar koncernen på ett antal olika möjligheter som exempelvis 
projektfinansiering, refinansiering och olika typer av kapitaltillskott genom 
emissioner av konvertibler och/eller aktier. 

Per den 31 december 2014 uppgick koncernens likvida medel till 124 889 KSEK 
(47 893 KSEK). Koncernen har inga outnyttjade kreditfaciliteter. Framtida 
likviditetsbelastning i övrigt avser betalning av leverantörsskulder och övriga 
kortfristiga skulder samt amortering av lån. Tabellen nedan visar de avtals enliga 
odiskonterade kassaflödena från koncernens finansiella skulder som utgör  
finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram 
 till den avtalsenliga förfallodagen. Mot bakgrund av koncernens bedömning att  
konvertibla skuldebrev och vissa aktieägarlån (se not 24 Upplåning) inte kom-
mer att regleras genom betalning ingår dessa inte i tabellen.

Per 31 december 2014
(KSEK)

Mindre  
än 1 år 

Mellan  
1 och 2 år

Mellan  
2 och 5 år

Mer än  
5 år

Upplåning 25 187 21 848 117 268 23 483

Skulder avseende finansiell 
leasing

11 304 12 355 41 089 166 723

Upplupen ränta på konvertibler 5 563 - - -

Lån från aktieägare - 19 - -

Leverantörsskulder 33 493 - - -

Övriga kortfristiga skulder 600 - - -

Per 31 december 2013
(KSEK)

Mindre  
än 1 år 

Mellan  
1 och 2 år

Mellan  
2 och 5 år

Mer än  
5 år

Upplåning 34 532 69 628 66 645 -

Upplupen ränta på konvertibler - - 2 255 -

Lån från aktieägare 1 277 - 3 936 -

Leverantörsskulder 9 340 - - -

Övriga kortfristiga skulder 1 437 - - -

3.2"Hantering av kapitalrisk

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga 
att fortsätta sin verksamhet, så att den kan generera avkastning till aktieägarna 
och nytta för andra intressenter och upprätthålla en optimal kapitalstruktur för 
att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

Koncernen bedömer kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal 
beräknas som nettoskuld dividerad med totalt kapital. Nettoskuld beräknas som 
total upplåning (omfattande posterna kortfristig upplåning och långfristig upp-
låning i koncernens balansräkning) med avdrag för likvida medel. Justerat eget 
kapital beräknas som eget kapital i koncernens balansräkning plus 78 procent av 
obeskattade reserver. Totalt kapital beräknas som nettoskuld plus justerat eget 
kapital.

2014-12-31 2013-12-31

Total upplåning (not 24) 355 040 191 331

Avgår: likvida medel (not 22) -124 889 -47 893

Nettoskuld 230 151 143 438

Justerat eget kapital 193 234 179 630

Summa kapital 423 385 323 068

Skuldsättningsgrad 54,4% 44,4%

3.3"Beräkning av verkligt värde

Redovisat värde, efter eventuella nedskrivningar, för kundfordringar och övriga 
fordringar samt leverantörsskulder och övriga skulder förutsätts motsvara deras 
verkliga värden, eftersom dessa poster är kortfristiga i sin natur. 

De finansiella tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde i koncernen 
utgörs av derivatinstrument. Dessa instrument återfinns i nivå 2 i verkligt värde-
hierarkin, d v s. det finns observerbara data för tillgången eller skulden antingen 

direkt genom t ex prisnoteringar eller indirekt genom t ex härledda prisnotering-
ar men det finns inte noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar 
och skulder.

Not 4$ Viktiga uppskattningar och bedömningar 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk 
erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som 
anses rimliga under rådande förhållanden.

Viktiga uppskattningar och bedömningar för  
redovisningsändamål
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskatt-
ningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitions-
mässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och  
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redo-
visade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår 
behandlas i huvuddrag nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för pågående nyanläggningar
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för 
pågående nyanläggningar, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs 
i not 2.5. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har delvis fastställts 
genom beräkning av nyttjandevärde och för dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras. Återvinningsvärden har även fastställts genom bedöm-
ning av nettoförsäljningsvärde. Nedskrivningsprövningen har genomförts på 
anläggningsnivå. 

Värdering av underskottsavdrag
Koncernen undersöker årligen ifall det är tillämpligt att aktivera uppskjutna 
skattefordringar avseende årets skattemässiga underskottsavdrag. Uppskjuten 
skattefordran redovisas endast för underskottsavdrag för vilka det är sannolikt 
att de kan nyttjas mot framtida skattepliktiga överskott och mot skattepliktiga 
temporära skillnader. Ingen del av underskottsavdragen är värderade då det i 
nuläget inte har bedömts finnas tillräckliga framtida överskott att nyttjas mot 
dessa. 

Avtal om ekonomiska eller samhälleliga tjänster
Koncernen har avtal om ekonomiska och samhälleliga tjänster varför en immate-
riell tillgång (koncessionsrättighet) redovisas i den utsträckning koncernen har 
rätt att debitera den offentliga tjänstens användare. Den immateriella tillgången 
redovisas utifrån det verkliga värdet av den ersättning som koncernen erhållit 
eller kommer att erhålla. Det verkliga värdet har bedömts som nuvärdet av 
de framtida kassaflöden från koncessionsrättigheten som koncernen bedöms 
er hålla. Vid bedömning av de förväntade framtida kassaflödena krävs att led-
ningen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. 

Balanserade utgifter för utveckling
Utgifter för utveckling eller sådana utgifter som uppstår i utvecklingsfasen av 
ett internt projekt och som är direkt hänförliga till utveckling och testning av 
substrat på vilka biogas kan tillverkas redovisas som immateriella tillgångar när 
samtliga kriterier i IAS 38 p. 57 är uppfyllda. För att bedöma vilka utgifter som 
ska aktiveras krävs att uppskattningar och bedömningar görs utifrån förvänt-
ningar på framtida kassaflöden som denna tillgång förväntas generera. 

Investering i Biogas Uppland
Företagsledningen har analyserat graden av inflytande som koncernen har över 
Biogas Uppland AB och fastställt att den har bestämmande inflytande över 
verksamheten. Detta har fastställts fastän koncernen äger 50 % av aktierna och 
beror på styrelserepresentationen och avtalsvillkor. Investeringen har därför 
klassificerats som ett dotterbolag och konsoliderats.

Fordringar på dotterföretag i Korea
I den svenska delen av koncernen finns fordringar på dotterföretaget Scandinavi-
an Biogas Korea Co., Ltd.. Fordran är i USD och i KRW. Valutakursförändringarna 
under 2014 har medfört en orealiserad valutakursvinst om 14 MSEK. Koncernen 
har mot bakgrund av att fordran amorteras enligt en fastställd plan och beräknas 
vara färdigamorterad senast år 2025 bedömt att denna fordran inte ska ses som 
en nettoinvestering i det Koreanska bolaget. Detta innebär att valutakursför-
ändringen redovisas i finansnettot och inte som annars skulle varit fallet i övrigt 
totalresultat. 
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Not 5$ Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättningen fördelar sig på typ av intäkter enligt följande:

Koncernen 2014 2013

Försäljning av varor, Sydkorea 21 248 17 406

Försäljning av varor, Sverige 99 758 100 704

Försäljning av tjänster, Sydkorea 32 138 26 608

Försäljning av tjänster, Sverige 9 300 770

Övrig försäljning, Sverige 5 959 -

Koncernen totalt 168 403 145 488

Moderbolaget 2014 2013

Försäljning av tjänster 1 385 1 740

Moderbolaget totalt 1 385 1 740

Not 6$ Moderföretagets försäljning till och inköp 
från koncernföretag

Moderföretaget har under året fakturerat dotterföretagen 1 385 KSEK (1 740 
KSEK) för koncerngemensamma tjänster. Moderföretaget har köpt tjänster från 
koncernföretag uppgående till 91 KSEK (66 KSEK).

Not 7$Aktiverat arbete för egen räkning

Företaget har aktiverat kostnader för den personal som arbetat med pågående 
nyanläggning samt med utvecklingsprojekt. De kostnader som balanserats avser 
direkta lönekostnader, sociala avgifter samt ett pålägg för övriga omkostnader.

Not 8$Ersättningar till revisorerna

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. Allt annat är andra uppdrag.

Koncernen 2014 2013

PWC

   Revisionsuppdraget 711 935

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 52 31

   Skatterådgivning 231 179

   Övriga tjänster 109 465

Summa 1 103 1 610

Övriga revisorer

   Revisionsuppdraget 8 33

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

   Skatterådgivning 16 15

   Övriga tjänster 16 15

Summa 40 63

Koncernen totalt 1 143 1 673

Moderbolaget 2014 2013

PwC

   Revisionsuppdraget 272 433

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 6 16

   Skatterådgivning 192 52

   Övriga tjänster 109 465

Summa 579 966

Övriga revisorer 

   Revisionsuppdraget 0 0

   Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0

   Skatterådgivning 0 0

   Övriga tjänster 0 0

Summa 0 0

Moderbolaget totalt 579 966

Not 9$Ersättningar till anställda mm.
Koncernen 2014 2013

Löner och andra ersättningar 30 149 26 643

Sociala avgifter 6 063 7 601

Aktieoptioner som tilldelats styrelseledamöter  
och anställda

537 -

Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer 2 765 2 783

Koncernen totalt 39 514 37 027

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader

2014 2013

Löner  
och andra 

ersättning-
ar (varav 
tantiem)

Sociala  
avgifter  

(varav 
pensions- 

kostnader)

Löner  
och andra 

ersättning-
ar (varav 
tantiem)

Sociala  
avgifter  

(varav 
pensions- 

kostnader)

Styrelseledamöter,  
verkställande direktörer 
och andra ledande  
befattningshavare

9 287
(-)

3 187
 (1 487)

5 966
(-)

2 569
 (1 186)

Övriga anställda 20 862
(-)

5 641
 (1 278)

21 404
(-)

7 088
 (1 598)

Koncernen totalt 30 149
(-)

8 828
 (2 765)

27 371
(-)

9 657
 (2 784)

Aktieoptioner som tilldelats styrelseledamöter och anställda

2014 2013

Antal Lösenpris Antal Lösenpris

Styrelseledamöter,  
verkställande direktör  
och andra ledande  
befattningshavare 510 000 4,67 - -

Övriga anställda 55 000 4,67 - -

Koncernen totalt 565 000 4,67 - -

Den totala kostnaden som redovisats i resultaträkningen för aktieoptioner och 
därtill hänförliga sociala avgifter uppgår till 586 KSEK (0 KSEK). För ytterligare 
information om optionerna se not 30 Aktierelaterade ersättningar.
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Könsfördelning i koncernen (inklusive dotterföretag) för styrelseledamöter och 
övriga ledande befattningshavare Aktieoptioner som tilldelats styrelseledamöter 
och anställda

2014 2013

Antal på  
balansdagen

Varav 
kvinnor

Antal på  
balansdagen

Varav 
kvinnor

Styrelseledamöter 7 0 7 0

Verkställande direktör 
och övriga ledande 
befattningshavare

6 1 6 1

Koncernen totalt 13 1 13 1

Moderbolaget 2014 2013

Löner och andra  
ersättningar

637 550

Sociala avgifter -51 173

Aktieoptioner som till-
delats styrelseledamöter 
och anställda

- -

Pensionskostnader –  
avgiftsbestämda planer

- -

Moderbolaget totalt 586 723

2014 2013

Löner och andra  
ersättningar samt  
sociala kostnader

Löner  
och andra 
ersättning-
ar (varav 
tantiem)

Sociala  
avgifter  
(varav 
pensions- 
kostnader)

Löner  
och andra 
ersättning-
ar (varav 
tantiem)

Sociala  
avgifter  
(varav 
pensions- 
kostnader)

Styrelseledamöter,  
verkställande direktörer 
och andra ledande  
befattningshavare

637
(-)

-51
 (-)

550
(-)

173
 (-)

Övriga anställda - - - -

Moderbolaget totalt
637

(-)
-51
 (-)

550
(-)

173
 (-)

2014 2013

Medelantal anställda  
med geografisk  
fördelning per land

Medelantal 
anställda

Varav  
kvinnor

Medelantal 
anställda

Varav  
kvinnor

Sverige - - - -

Summa moderbolag - - - -

Dotterbolag

Sverige 31 9 32 9

Sydkorea 21 1 21 1

Summa dotterföretag 52 10 53 10

Koncernen totalt 52 10 53 10

2014 2013

Könsfördelning för  
styrelse och övriga  
ledande befattnings-
havare i moderbolaget

Antal på  
balans-

dagen Varav män

Antal på  
balans-

dagen Varav män

Styrelseledamöter 7 7 7 7

Verkställande direktör 
och övriga ledande 
befattningshavare

1 1 1 1

Moderbolaget totalt 8 8 8 8

Not 10$ Övriga rörelseintäkter och övriga  
rörelsekostnader

Koncernen Moderbolaget

Övriga rörelseintäkter 2014 2013 2014 2013

Valutakursvinster 652 212 - -

Vinst vid försäljning  
av mark

3 177 - - -

Övrigt - 57 - -

Summa övriga  
rörelseintäkter

3 829 269 - -

Koncernen Moderbolaget

Övriga rörelsekostnader 2014 2013 2014 2013

Valutakursförluster 109 9 2 4

Förlust vid försäljning av 
materiella anläggnings-
tillgångar

4 - - -

Övrigt 1 423 4 0 0

Summa övriga rörelse-
kostnader

1 536 13 2 4

Not 11$ Finansiella intäkter och kostnader/ 
Ränteintäkter och räntekostnader 

Finansiella intäkter/ 
Ränteintäkter

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter på  
banktillgodohavanden

138 147 - -

Resultat från  
koncernföretag

107 - - -

Valutakursvinster 17 292 2 307 - -

Övriga finansiella intäkter 25 37 - -

Summa finansiella  
intäkter/ränteintäkter

17 562 2 491 - -

Finansiella kostnader/
Räntekostnader

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Räntekostnader på 
upplåning

13 849 17 582 3 670 8 016

Nedskrivning av andelar i 
koncernföretag

- - 93 113 -

Valutakursförluster 3 344 201 - -

Övriga finansiella 
kostnader

1 146 2 436 209 -

Summa finansiella kost-
nader/räntekostnader

18 339 20 217 96 992 8 016

Summa finansiella 
poster – netto

-777 -17 728 -96 992 -8 016
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Not 12$Inkomstskatt/Skatt på årets resultat
Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt:

Aktuell skatt på årets 
resultat - - - -

Justeringar avseende 
tidigare år - - - -

Summa aktuell skatt - - - -

Uppskjuten skatt  
(se not 16):

Uppkomst och  
återförande av  
temporära skillnader 16 583 -2 820 - -

Summa uppskjuten skatt 16 583 -2 820 - -

Inkomstskatt 16 583 -2 820 - -

Inkomstskatten på resultatet skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha 
framkommit vid användning av vägd genomsnittlig skattesats för resultaten i de 
konsoliderade företagen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Resultat före skatt -6 160 -26 919 1 904 -10 275

Inkomstskatt beräknad 
enligt nationella  
skattesatser gällande före 
resultat i respektive land 1 545 6 192 -419 2 261

Skatteeffekter av:

- Ej skattepliktiga intäkter 2 728 5 315 - 4

- Ej avdragsgilla  
kostnader -3 381 -2 280 -20 485 -

- Skattemässiga under-
skott för vilka ingen 
uppskjuten skattefor-
dran redovisats 15 691 -12 047 20 904 -2 264

Skatteintäkt/-kostnad 16 583 -2 820 - -

Vägd genomsnittlig skattesats för Koncernen är 25,1% (23,0%) och Moderföre-
taget är 22,0% (22,0%).

Den inkomstskatt som 
redovisats i eget kapital 
under året uppgår till 
följande belopp:

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt:

- Emissionskostnader - 3 - 3

Uppskjuten skatt:

- Emissionskostnader - - - -

Summa inkomstskatt 
redovisad i eget kapital

- 3 - 3

Not 13$Valutakursdifferenser

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Valutakursdifferenser 
inom rörelseresultatet 543 203 -2 -4

Finansiella poster netto 13 948 2 106 - -

Summa valutakurs- 
differenser i  
resultaträkningen 14 491 2 309 -2 -4

Not 14$Immateriella tillgångar

Koncernen 

Balanserade 
utgifter för 
utveckling

Koncessioner 
och liknande 

rättigheter
Patent och 

licenser Summa

Per 1 januari 2013  

Anskaffningsvärde 2 226 178 069 16 180 311

Ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar

-153 -42 479 -4 -42 636

Ingående redovisat värde 2 073 135 590 12 137 675

 

Räkenskapsåret 2013

Ingående redovisat värde 2 073 135 590 12 137 675

Inköp/upparbetning 2 210 1 399 - 3 609

Omklassificeringar - -1 609 - -1 609

Omräkningsdifferenser - 1 624 - 1 624

Avskrivningar -141 -8 918 -1 -9 060

Nedskrivningar -1 190 - - -1 190

Utgående  
redovisat värde

2 952 128 086 11 131 049

 

Per 31 december 2013

Anskaffningsvärde 4 436 161 050 4 534 170 020

Ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar -1 484 -32 964 -4 523 -38 971

Utgående  
redovisat värde 2 952 128 086 11 131 049

 

Räkenskapsåret 2014

Ingående redovisat värde 2 952 128 086 11 131 049

Inköp/upparbetning 2 370 1 194 - 3 564

Omklassificeringar - -1 857 - -1 857

Omräkningsdifferenser - 16 796 - 16 796

Avskrivningar -141 -10 438 -2 -10 581

Nedskrivningar -130 - - -130

Utgående  
redovisat värde 5 051 133 781 9 138 841

Per 31 december 2014

Anskaffningsvärde 6 806 187 114 4 534 198 454

Ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar -1 755 -53 333 -4 525 -59 613

Utgående  
redovisat värde 5 051 133 781 9 138 841

Det totala beloppet för forskning och utveckling som kostnadsförts under  
perioden uppgår till 1 760 KSEK (1 393 KSEK).
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Not 15$Materiella anläggningstillgångar

Koncernen 
Byggnader 

och mark

Maskiner 
och andra 

tekniska 
anlägg-

ningar

Inven- 
tarier, 

verktyg 
och instal-

lationer

Pågående 
ny- 

anlägg-
ningar Summa

Per 1 januari 2013    

Anskaffningsvärde 103 129 63 305 11 546 98 406 276 386

Ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar -7 046 -14 391 -9 999 -21 707 -53 143

Redovisat värde 96 083 48 914 1 547 76 699 223 243

 

Räkenskapsåret 2013

Ingående redovisat värde 96 083 48 914 1 547 76 699 223 243

Inköp 2 291 9 284 499 21 660 33 734

Aktiveringar - - - -11 591 -11 591

Försäljning och utrang-
eringar - - -9 -2 695 -2 704

Omklassificeringar - - - -339 -339

Omräkningsdifferenser - - 2 - 2

Avskrivningar -2 176 -3 847 -510 - -6 533

Nedskrivningar - - - -12 576 -12 576

Utgående  
redovisat värde 96 198 54 351 1 529 71 158 223 236

 

Per 31 december 2013

Anskaffningsvärde 105 420 72 589 12 019 105 491 295 519

Ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar -9 222 -18 238 -10 490 -34 333 -72 283

Redovisat värde 96 198 54 351 1 529 71 158 223 236

 

Räkenskapsåret 2014

Ingående redovisat värde 96 198 54 351 1 529 71 158 223 236

Inköp 24 167 30 109 3 387 139 382 197 045

Aktiveringar - - - -2 032 -2 032

Aktiverad ränta - - - 4 634 4 634

Försäljning och  
utrangeringar -41 300 - - -43 039 -84 339

Omklassificeringar - -48 48 - -

Omräkningsdifferenser - - 23 - 23

Avskrivningar -2 749 -5 480 -738 - -8 967

Nedskrivningar - - - -2 492 -2 492

Utgående  
redovisat värde 76 316 78 932 4 250 167 611 327 109

Per 31 december 2014

Anskaffningsvärde 91 538 102 650 15 537 204 486 414 211

Ackumulerade avskriv-
ningar och nedskrivningar -15 222 -23 718 -11 287 -36 875 -87 102

Redovisat värde 76 316 78 932 4 250 167 611 327 109

Pågående nyanläggningar per 31 december 2014 består huvudsakligen av  
investeringar i de svenska anläggningarna i Södertörn, Varberg och Henriksdal.

Under året har koncernen aktiverat låneutgifter på 4 634 KSEK (0 KSEK) på 
kvalificerade tillgångar i form av pågående nyanläggningar. 

Av årets nedskrivningar avser -14 890 KSEK (-10 000 KSEK) anläggningen i 
Varberg, som skrivits ned till ett bedömt nettoförsäljningsvärde, och +12 398 
KSEK (-2 576 KSEK) anläggningen i Loudden, vars tidigare nedskrivningar vänts 
eftersom anläggningen är såld. 

I de materiella anläggningstillgångarna ingår leasingobjekt som koncernen 
innehar enligt finansiella leasingavtal med följande belopp:

2014 2013

Byggnader och mark 76 316 -

Maskiner och andra tekniska anläggningar 78 933 -

Inventarier, verktyg och installationer 4 035 -

Pågående nyanläggningar 756 -

Redovisat värde 160 040 -

Not 16$Uppskjuten skatt

Koncernen Moderbolaget

2014 2013 2014 2013

Uppskjuten skatte-
kostnad avseende tempo-
rära skillnader -493 -2 947 - -

Uppskjuten skatteintäkt 
avseende temporära 
skillnader 17 076 127 - -

Summa uppskjuten skatt 
i Resultaträkningen 16 583 -2 820 - -

Uppskjutna skattefordringar och skulder fördelas enligt följande:

Uppskjutna skattefordringar 2014-12-31 2013-12-31

 Uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas efter 
mer än 12 månader

- 506

 Uppskjutna skattefordringar som ska utnyttjas inom 
12 månader

- -

Summa uppskjutna skattefordringar - 506

Uppskjutna skatteskulder

Uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas efter 
mer än 12 månader

1 102 18 191

 Uppskjutna skatteskulder som ska utnyttjas inom 
12 månader.

- -

Summa uppskjutna skatteskulder 1 102 18 191

Uppskjutna skatteskulder/fordringar (netto) -1 102 -17 685

Förändring i uppskjutna skattefordringar och -skulder under året, som har 
redovisats i resultaträkningen, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom 
samma skatterättsliga jurisdiktion, framgår nedan:

Uppskjutna skatteskulder 2014-12-31 2013-12-31

Per 1 januari 18 191 15 374

Överavskrivningar -8 255 2 722

Utvecklingskostnader 493 224

Återföring uppskrivning av mark -9 086 -

Transaktionskostnader lån -241 -129

Per 31 december 1 102 18 191

Uppskjutna skattefordringar 2014-12-31 2013-12-31

Per 1 januari 506 508

Komponentavskrivning -288 130

Derivatinstrument -218 -132

Per 31 december - 506

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i 
den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida 
beskattningsbara vinster. Underskottsavdrag förfaller inte vid någon given 
tidpunkt, förutom de koreanska som förfaller efter 10 år.
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Not 17$Andelar i koncernföretag

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 514 348 514 348

Lämnade aktieägartillskott 6 000 -

Aktierelaterade ersättningar 537 -

520 885 514 348

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -264 298 -264 298

Årets nedskrivningar -93 113 -

-357 411 -264 298

Utgående redovisat värde vid årets slut 163 474 250 050

Moderbolaget innehar andelar i följande dotterbolag:

Namn Organisationsnummer Säte Kapitalandel Antal aktier Redovisat värde 

2014-12-31 2013-12-31

Direkta innehav

Scandinavian Biogas Fuels AB 556691-9196 Stockholm 100 % 166 667 66 887 160 000

Biogas Stockholm Finans AB 556807-2986 Stockholm 100 % 50 000 96 050 90 050

Indirekta innehav

Biogas Uppland AB 556636-0227 Uppsala 50 % 1 000 - -

Scandinavian Biogas  
Sofielund AB

556712-1735 Stockholm 100 % 100 000 - -

Scandinavian Biogas Fuels  
i Varberg AB

556748-8357 Varberg 100 % 100 000 - -

Scandinavian Biogas Korea 
Co., Ltd.

610-84-00961 Ulsan (Sydkorea) 82 % 81 000 - -

Scandinavian Biogas Korea 
Co., Ltd.

285011-0174239 Seoul (Sydkorea) 90 % 1 008 - -

Fordonsgas Stockholm AB 556489-7899 Stockholm 100 % 1 000 - -

Scandinavian Biogas  
Recycling AB

556934-4384 Stockholm 60 % 300 - -

Summa 162 937 250 050

Väsentliga dotterbolags verksamheter
Scandinavian Biogas Fuels AB utformar biogasanläggningar med stort fokus på 
optimering av produktionen samt bedriver forskning inom biogasområdet.

Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. driver en anläggning i Ulsan som gör rågas 
av framförallt matavfall. Intäkterna kommer från både så kallad gate fee, d.v.s. 
ersättning för mottagning av avfall, och från gasförsäljning.

Fordonsgas Stockholm AB:s verksamhet omfattar produktion av och handel med 
uppgraderad biogas.

Samtliga dotterföretag konsolideras i koncernen. Rösträttsandelen i de dotter-
företag som ägs direkt av moderbolaget skiljer sig inte från den ägda andelen 
stamaktier.

40 procent av andelarna i Scandinavian Biogas Recycling AB såldes under våren 
2014 till SRV Återvinning AB.

Under räkenskapsåret har Scandinavian Biogaz Polska Sp.z o o.o likviderats och 
under föregående år avvecklades Scandinavian Biogas China Ltd., China Biogas 
Ltd. och Scandinavian Biogas US Inc.

Biogas Uppland AB konsolideras då Scandinavian Biogas Fuels AB har rätt att 
utse styrelseordförande vilken innehar utslagsröst. Detta innebär att Scandina-
vian Biogas Fuels bedöms ha bestämmande inflytande över Biogas Uppland. Det 
totala ägandet för innehavare utan bestämmande inflytande uppgår för perioden 
till 3 475 KSEK av vilka 1 342 KSEK härrör från Scandinavian Biogas Korea Co., 
Ltd. Innehavet utan bestämmande inflytande i resterande dotterbolag med 
minoritetsägare är inte väsentligt.
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Betydande begränsningar
Vissa begränsningar finns i att fritt flytta kapital från dotterbolagen både i Sveri-
ge och Korea på grund av bland annat regleringar i låneavtal.

Finansiell information i sammandrag avseende dotterföretag 
med väsentliga innehavare utan bestämmande inflytande
Nedan visas finansiell information i sammandrag för varje dotterföretag som har 
innehavare utan bestämmande inflytande och som är väsentliga för koncernen. 
Informationen avser belopp före koncerninterna elimineringar.

Sammandragen information från balansräkningen

Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. (Ulsan) 2014 2013

Anläggningstillgångar 123 969 109 895

Omsättningstillgångar 14 457 13 097

Summa tillgångar 138 426 122 992

Långfristiga skulder 75 500 76 176

Kortfristiga skulder 55 402 42 885

Summa skulder 130 902 119 061

Nettotillgångar 7 524 3 931

Sammandragen information om resultat och totalresultat

Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. (Ulsan) 2014 2013

Intäkter 53 386 44 014

Årets resultat 858 297

Summa totalresultat för året 1 357 336

Summa totalresultat hänförligt till  
innehav utan bestämmande inflytande

242 60

Kassaflödesanalys i sammandrag

Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. (Ulsan) 2014 2013

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från rörelsen 17 389 12 854

Betald ränta -2 876 -2 009

Summa förändring av rörelsekapital 6 138 -9 502

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 101 1 343

Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 493 -3 545

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 448 3 085

Minskning/ökning av likvida medel 2 160 883

Likvida medel vid årets början 7 222 6 251

Kursdifferens i likvida medel 1 111 88

Likvida medel vid årets slut 10 493 7 222

Not 18$Finansiella instrument per kategori

Koncernen

Tillgångar i balansräkningen

Tillgångar värderade 
till verkligt värde via 

resultaträkningen

Lånefordringar 
och kund-
fordringar Summa

31 december 2014

Kundfordringar - 20 294 20 294

Övriga fordringar - 9 068 9 068

Likvida medel - 124 889 124 889

Summa - 154 251 154 251

31 december 2013

Kundfordringar - 16 788 16 788

Övriga fordringar - 4 078 4 078

Likvida medel - 47 893 47 893

Summa - 68 759 68 759

Koncernen

Skulder i balansräkningen

Skulder värderade 
till verkligt värde via 

resultaträkningen

Övriga  
finansiella 

skulder Summa

31 december 2014

Upplåning - 314 429 314 429

Derivatinstrument 763 - 763

Konvertibla skuldebrev - 40 592 40 592

Lån från aktieägare - 19 19

Leverantörsskulder - 33 493 33 493

Övriga skulder - 600 600

Summa 763 389 133 389 896

31 december 2013

Upplåning - 146 989 146 989

Derivatinstrument 990 - 990

Konvertibla skuldebrev - 39 361 39 361

Lån från aktieägare - 4 981 4 981

Leverantörsskulder - 9 340 9 340

Övriga skulder - 1 437 1 437

Summa 990 202 108 203 098

Not 19$Derivatinstrument 

2014-12-31 2013-12-31

Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder

Ränteswappar - 763 - 990

Kortfristig del - 763 - -

Derivatinstrumenten klassificeras som omsättningstillgångar eller kortfristiga 
skulder då löptiden på derivatinstrumenten understiger 12 månader.

Ränteswappar
Det nominella beloppet för utestående ränteswappavtal uppgick per 31 decem-
ber 2014 till -763 KSEK (-990 KSEK).

Per den 31 december 2014 är den fasta räntan 2,47 procent (2,47 procent). 
Den rörliga räntan baseras på STIBOR. Vinster och förluster på ränteswappar 
redovisas i finansnettot (not 11).
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Not 20$Kundfordringar

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Kundfordringar 20 567 17 016

Minus: reservering för osäkra fordringar -273 -228

Kundfordringar – netto 20 294 16 788

Per den 31 december 2014 uppgick fullgoda kundfordringar till 20 294 KSEK  
(16 788 KSEK).
 
Per den 31 december 2014 var kundfordringar uppgående till 2 827 KSEK  
(2 806 KSEK) förfallna men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. 

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

 2014-12-31 2013-12-31

1-30 dagar 2 827 2 806

31-60 dagar - -

> 61 dagar - -

Summa förfallna kundfordringar 2 827 2 806

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:

 2014-12-31 2013-12-31

Per 1 januari

Reservering för osäkra fordringar -228 -228

Kursdifferenser -45 -

Per 31 december -273 -228

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar in-
går i posten övriga externa kostnader i resultaträkningen. Några säkerheter eller 
andra garantier för de på balansdagen utestående kundfordringarna finns ej.

Not 21$ Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna intäkter 105 100

Förutbetalda försäkringspremier 1 426 1 421

Förutbetalda hyror 1 427 420

Lånekreditavgift 51 2 808

Övriga poster 829 570

Koncernen totalt 3 838 5 319

Moderbolaget   2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda försäkringspremier 74 71

Övriga poster 35 35

Moderbolaget totalt 109 106

Not 22$Likvida medel/Kassa och bank

I likvida medel i balansräkningen och kassaflödesanalysen ingår följande poster:

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Kassa och bank 124 889 47 893

Koncernen totalt 124 889 47 893

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Kassa och bank 61 471 2 010

Moderbolaget totalt 61 471 2 010

I likvida medel ingår likvida medel med restriktioner om 0 KSEK (2 780 KSEK) 
upptagna av Scandinavian Biogas Korea Co., Ltd. Medlen är spärrade och kan 
alltså inte fritt användas i koncernen.

Not 23$ Aktiekapital och övrigt tillskjutet  
kapital

Antal aktier 
(tusental) Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Summa

Per 31 december 2013 78 415 15 683 654 348 670 031

Emissionskostnader - - -1 -1

Optionsprogram, värde av 
anställdas tjänstgöring

- - 537 537

Per 31 december 2014 78 415 15 683 654 884 670 567

Aktiekapitalet består av 78 414 661 aktier. Aktierna har ett röstvärde på 1 röst 
per aktie.

Alla aktier som emitterats av moderbolaget är till fullo betalda.

Konvertibler
Under 2014 har moderbolaget genomfört en konvertibelemission om totalt 
300 000 konvertibler. Dessa kan av konvertibelhavaren konverteras till aktier 
under perioden 1 januari-10 april 2016 och de kan konverteras av bolaget under 
perioden från 1 januari 2015 till 10 april 2016. Konverteringskursen är 3,50 SEK. 
Bolaget påkallade konvertering av samtliga konvertibler i januari 2015.

Under 2013 genomförde moderbolaget tre konvertibelemissioner om totalt  
11 378 001 konvertibler. Dessa kan av konvertibelhavaren konverteras till aktier 
under perioden 1 januari-10 april 2016 och de kan konverteras av bolaget under 
perioden från 1 januari 2015 till 10 april 2016. Konverteringskursen är 3,50 SEK. 
Bolaget påkallade konvertering av samtliga konvertibler i januari 2015.

Teckningsoptioner
Moderbolaget har, med bemyndigande från årsstämman 2013, under räken-
skapsåret emitterat 2 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Scandina-
vian Biogas Fuels AB. Av dessa har totalt 565 000 getts ut till VD och personal. 
Optionerna värderades enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell till 0,95 
SEK per option. Optionerna gavs ut vederlagsfritt och de anställda beskattades 
för förmånen. Optionsinnehavaren har rätt att teckna en aktie per option till en 
teckningskurs om 4,67 SEK per aktie. Teckning av aktie får ske från och med den 
1 april 2017 till och med den 1 april 2018. Optionerna har hembudsförbehåll.
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Not 24$Upplåning

Koncern 2014-12-31 2013-12-31

Långfristig

Lån från kreditinstitut 131 771 122 283

Konvertibla skuldebrev 40 592 39 361

Skulder avseende finansiell leasing 163 706 -

Summa långfristig upplåning 336 069 161 644

Kortfristig

Lån från kreditinstitut 13 123 24 706

Lån från aktieägare 19 4 981

Skulder avseende finansiell leasing 5 829 -

Summa kortfristig upplåning 18 971 29 687

Summa upplåning 355 040 191 331

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Långfristig

Konvertibla skuldebrev 40 592 39 361

Summa långfristig upplåning 40 592 39 361

Kortfristig

Lån från aktieägare 19 4 981

Summa kortfristig upplåning 19 4 981

Summa upplåning 40 611 44 342

Lån från kreditinstitut
Lånen från kreditinstitut förfaller fram till 2020 och löper med en genomsnittlig 
ränta på 5,6 procent per år (6,8 procent). Koncernens upplåning är i SEK och 
KRW. 
 
I summa upplåning ingår banklån och annan upplåning mot säkerhet på  
265 646 KSEK (317 610 KSEK). Säkerhet för banklån utgörs av företags- och 
fastighetsinteckningar samt pantsatta aktier i dotterbolag. 

Redovisade belopp och verkligt värde för långfristig upplåning är som följer:

Redovisat värde Verkligt värde

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

Lån från kreditinstitut 131 771 122 283 131 771 122 283

Konvertibelt skuldebrev 40 592 39 361 40 592 39 361

Skulder avseende finan-
siell leasing

163 706 - 163 706 -

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, 
eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Konvertibelt skuldebrev
Moderföretaget emitterade konvertibla skuldebrev vid tre tillfällen under 2013 
med ett totalt nominellt värde av 39 823 KSEK och vid ett tillfälle under 2014 
med ett nominellt värde av 1 050 KSEK. Skuldebreven förfaller 30 april 2016 till 
sitt nominella värde eller kan konverteras till aktier på begäran av innehavaren 
till en kurs av 3,50 kr/aktie. Skuldebreven kan även konverteras till aktier på 
begäran av moderföretaget. Värden på skulddelen respektive egetkapitaldelen 
(konverteringsrätten) bestämdes vid utgivandet. Då egetkapitaldelen inte är 
väsentlig så har Scandinavian Biogas Fuels International valt att redovisa det 
konvertibla skuldebrevet som en skuld i sin helhet. Räntan på de konvertibla 
skuldebreven löper med en fast ränta om 8 procent. 

Samtliga konvertibler konverterades till aktier, efter påkallande av bolaget, i 
början av 2015.

Konvertibla skuldebrev redovisas i balansräkningen enligt följande:

 2014 2013

Nominellt värde på konvertibla skuldebrev  
utgivna 31 augusti 2010 (Skuld)

- 40 764

Konverterats - -52 686

Nominellt värde på konvertibla skuldebrev  
utgivna 2013 (Skuld)

39 823 39 823

Nominellt värde på konvertibla skuldebrev  
utgivna 2014 (Skuld)

1 050 -

Upplupen ränta 5 490 2 182

Kapitaliserad ränta - 11 922

Skuld per 31 december 46 363 42 005

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, 
eftersom värdet på optionsdelen inte är väsentlig. Verkliga värden baseras 
på diskonterade kassaflöden med en ränta som baseras på låneräntan på 8,0 
procent (8,0 procent).

Not 25$ Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Upplupen ränta 5 563 2 507

Upplupna lönerelaterade kostnader 7 053 5 119

Omstrukturering - 1 128

Upplupna kostnader inköp gas och el 3 997 9 291

Upplupna styrelsearvoden 457 1 560

Pågående nyanläggningar 18 100 -

Övriga poster 6 339 5 774

Koncernen totalt 41 509 25 379

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Upplupen ränta 5 563 2 507

Upplupna lönerelaterade kostnader - 490

Upplupna styrelsearvoden 457 1 560

Övriga poster 243 373

Moderbolaget totalt 6 263 4 930
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Not 26$Ställda säkerheter 

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Företagsinteckningar 149 606 132 188

Fastighetsinteckningar - 65 000

Aktier i Fordonsgas Stockholm AB 49 417 117 181

Aktier i Scandinavian Biogas Korea Co. Ltd. 6 182 3 160

Aktier i Biogas Stockholm Finans AB 54 359 -

Aktier i Scandinavian Biogas Sofielund AB 6 001 -

Aktier i Scandinavian Biogas Fuels i Varberg AB 81 81

Koncernen totalt 265 646 317 610

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Aktier i Biogas Stockholm Finans AB 96 050 -

Pantsatta internlån till Biogas Stockholm Finans AB 21 000 -

Moderbolaget totalt 117 050 -

Not 27$Ansvarsförbindelser

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Övriga ansvarsförbindelser - -

Koncernen totalt - -

Moderföretaget 2014-12-31 2013-12-31

Ansvarsförbindelse för dotterbolags lån  
från kreditinstitut 40 000 97 000

Ansvarsförbindelse för dotterbolags  
betalningsgaranti till leverantör 12 422 -

Moderföretaget totalt 52 422 97 000

Ansvarsförbindelser för dotterbolags lån från kreditinstitut avser generella 
borgensåtaganden.

Not 28$Leasingavtal 

Operationell leasing
Koncernens operationella leasing avser i huvudsak kontorslokaler, mark, bilar, 
kaffemaskiner och kopiatorer. Vidareuthyrning förekommer ej. Leasing av 
bilar sker på 3 års avtal efter vilket i) objektet lämnas tillbaka utan kostnad ii) 
objektet kan fortsätta leasas på 1 års basis eller iii) objektet kan köpas till avtalat 
restvärde. Leasing av kopiatorer sker på 3 års avtal efter vilket objektet lämnas 
tillbaka eller leasingavtalet förlängs med 1 år i taget. Marken i Henriksdal såldes 
under året och hyrs under 25 år och även marken i Bromma såldes och hyrs 
tills Stockholm Vattens reningsverk i Bromma läggs ner, vilket är beräknat till 
års skiftet 2018/2019. Denna transaktion avseende mark bedöms vara en försälj-
ning med efterföljande hyresavtal och redovisas därmed på det sättet.

Framtida minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasing-
avtal gällande vid rapportperiodens slut förfaller till betalning enligt följande: 

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Inom ett år 4 724 1 629

Senare än ett men inom fem år 17 817 165

Senare än fem år 51 560 -

Koncernen totalt 74 101 1 793

Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret uppgått 
till 3 442 KSEK (2 325 KSEK).

Finansiell leasing
Koncernens finansiella leasingavtal avser hyra av biogasanläggningar/förbe-
handlingsanläggning samt andra materiella anläggningstillgångar i Henriksdal, 
Bromma och Södertörn.

I september 2014 sålde koncernbolaget Fordonsgas Stockholm AB sina anlägg-
ningstillgångar till Stockholm Vatten AB. Samtidigt tecknades ett hyresavtal 
om hyra av marken och anläggningarna i Henriksdal och Bromma. Hyresavtalet 
löper på 25 år. Hyran för marken och anläggningen i Henriksdal beräknas på 
bokfört värde vid försäljningstillfället fördelat på 20 år, med en hyresrabatt de 
första och sista 30 månaderna, samt en rörlig ränta motsvarande 2-årig statso-
bligation plus 2,85 procentenheter. Hyran för marken och anläggningen i Brom-
ma beräknas på samma sätt, men där finns ingen hyresrabatt. Detta avtal gäller 
så länge anläggningen i Bromma finns kvar. Stockholm Stad har beslutat att den 
ska läggas ner och preliminär tidpunkt för detta är vid utgången av år 2018.
En fördelning har gjorts mellan mark och övriga tillgångar utifrån bokfört värde 
på de sålda tillgångarna vid försäljningstillfället. Den del som avser övriga 
tillgångar har i koncernen lagts tillbaka som materiella anläggningstillgångar och 
en låneskuld har bokats upp mot Stockholm Vatten AB. Marken klassificeras 
som operationell leasing, se ovan.

Dotterbolaget Scandinavian Biogas Recycling AB hyr mark och anläggningar 
från SRV Återvinning AB. Hyresavtalet löper på 25 år och hyran för marken 
klassificeras som operationell leasing medan hyran för resterande anläggningar 
klassificeras som finansiell leasing. Hyran beräknas på bokfört anskaffningsvär-
de vid hyrestidens början fördelat på 20, 15 respektive 7 år samt en rörlig ränta 
motsvarande 3 månader STIBOR plus 2 procentenheter.

Skulder avseende finansiell leasing
Leasingskulder är effektivt säkerställda, eftersom rättigheterna till den leasade 
tillgången återgår till leasegivaren i händelse av utebliven betalning.

Bruttoskulder avseende finansiell leasing –  
minimileaseavgifter: 2014-12-31 2013-12-31

Inom 1 år 12 129 -

Mellan 1 och 5 år 56 553 -

Mellan 6 och 10 år 60 076 -

Mer än 10 år 97 249 -

Totalt 226 007 -

 Nuvärde på skulder avseende finansiell leasing: 2014-12-31 2013-12-31

Inom 1 år 11 304 -

Mellan 1 och 5 år 53 445 -

Mellan 6 och 10 år 56 933 -

Mer än 10 år 93 669 -

Totalt 215 351 -

Kostnader för finansiell leasing i koncernen har under räkenskapsåret uppgått till 
4 087 KSEK (0 KSEK).

Moderbolaget har inga leasingavtal.
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Not 29$Övriga ej likviditetspåverkande poster

Koncernen 2014-12-31 2013-12-31

Vinst vid avyttring av materiella  
anläggningstillgångar

-3 177 -

Nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar

2 622 18 418

Förmånsvärde optionsprogram 537 -

Övrigt 3 452  -1 559

Koncernen totalt 3 434 16 859

Moderbolaget 2014-12-31 2013-12-31

Övrigt - -

Moderbolaget totalt - -

Not 30$Aktierelaterade ersättningar

Teckningsoptionsprogram 2014
Moderbolaget har, med bemyndigande från årsstämman 2013, under räken-
skapsåret emitterat 2 500 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Scandina-
vian Biogas Fuels AB. Av dessa har totalt 565 000 getts ut till VD och personal. 
Optionerna värderades enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell till 0,95 
SEK per option. Optionerna gavs ut vederlagsfritt och de anställda beskattades 
för förmånen. Optionsinnehavaren har rätt att teckna en aktie per option till en 
teckningskurs om 4,67 SEK per aktie. Teckning av aktie får ske från och med den 
1 april 2017 till och med den 1 april 2018. Optionerna har hembudsförbehåll.

 Koncernen – antal teckningsoptioner 2014-12-31 2013-12-31

Verkställande direktör 400 000 -

Övriga ledande befattningshavare 110 000 -

Övriga anställda 55 000 -

Koncernen totalt 565 000 -

Not 31$Transaktioner med närstående 

AC Cleantech Growthfund 1 Holding AB äger 34,1 % och Bengtssons Tidnings 
AB (och närstående) äger 30,3 % av aktierna i Scandinavian Biogas Fuels 
International och bedöms ha betydande inflytande över koncernen. För res-
terande 35,6 % av aktierna äger ingen enskild ägare mer än 10 % av aktierna. 
Andra närstående parter är samtliga dotterbolag inom koncernen samt ledande 
befattningshavare i koncernen, d.v.s. styrelsen och företagsledningen, samt dess 
familjemedlemmar.
 
Följande transaktioner har skett med närstående:

(a) Försäljning av varor och tjänster 2014 2013

Försäljning av varor:

- Ingen försäljning av varor har skett till närstående 
utanför koncernen

- -

Försäljning av tjänster:

- Ingen försäljning av tjänster har skett till närståen-
de utanför koncernen

- -

Summa - -

(b) Köp av varor och tjänster 2014 2013

Köp av tjänster:

- Nyckelpersoner i ledande ställning  
(konsulttjänster)

140 140

- Andra närstående (konsulttjänster) 252 432

Summa 392 572

Varor och tjänster köps och säljs till dotterföretag på normala kommersiella 
villkor. 

Tjänsterna köps av närstående på normala kommersiella villkor på affärsmässig 
grund.

(c) Ersättning till ledande befattningshavare
Ledande befattningshavare har erhållit följande  
ersättningar (not 9 Ersättningar till anställda mm.): 2014 2013

Löner och andra kortfristiga ersättningar 9 287 6 677

Aktierelaterade ersättningar 485 -

 Summa 9 772 6 677

Löner och andra kortfristiga ersättningar i tabellen ovan inkluderar för räken-
skapsåret kostnadsförd bonus till vd och ledande befattningshavare om 912 
KSEK (500 KSEK). 

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt bolagsstämmans 
beslut. Något särskilt arvode utgår ej för kommittéarbete. Av moderbolagets 
löner och ersättningar avser 637 KSEK (550 KSEK) styrelsen och av dotter-
företagets övriga externa kostnader avser 140 KSEK (70 KSEK) konsultarvode 
till styrelsens ordförande.

(d) Lån från företag med betydande inflytande över 
företaget: 2014 2013

Vid årets början 29 582 60 466

Lån som upptagits under året - 26 331

Lån som återbetalats under året -4 962 -

Konverterade belopp - -50 530

Räntekostnader 1 615 -6 685

Utbetald ränta - -

 Vid årets slut 26 235 29 582

Per 31 december 2014 hade AC Capital och Bengtssons Tidnings AB en sam-
manlagd fordran på 0 KSEK (4 962 KSEK) exklusive ränta i form av kortfristiga 
ägarlån. Fordran från 2013 har i sin helhet, jämte ränta, återbetalats under 2014.

Not 32$Händelser efter balansdagen

Konvertering av konvertibler
Samtliga utestående konvertibler konverterades till aktier i början av 2015. Kur-
sen var 3,50 SEK och konverteringen innebär 11 678 001 nya aktier. Totalt antal 
aktier i bolaget efter konverteringen är 90 092 662.
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Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 
2015-05-21 för fastställelse. 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de 
antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en 
rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande 
översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställ-
ning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 2015-04-17

Göran Persson
Styrelseordförande

Matti Vikkula
Verkställande direktör

Anders Bengtsson
Styrelseledamot

Andreas Ahlström
Styrelseledamot

Phil Metcalfe
Styrelseledamot

Jan Lönnblad
Styrelseledamot

Hans Hansson
Styrelseledamot

Andreas Berg
Styrelseledamot
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Revisionsberättelse
Till årsstämman i Scandinavian Biogas Fuels International AB, org.nr 556528-4733

Rapport om årsredovisningen och  
koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen för Scandinavian Biogas Fuels International AB för år 
2014. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i 
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 19-50.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och en koncernredovisning som ger 
en rättvisande bild enligt International Financial Reporting  
Standards, såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen, 
och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncern-
redovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revision-
en enligt International Standards on Auditing och god revisions-
sed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisions bevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder 
som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredo-
visningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid 
denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna 
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredo-
visningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamåls-
enliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 
göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlig-
heten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimlig-
heten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den  
31 december 2014 och av dess finansiella resultat och kassa-
flöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisning-
en har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt International 
Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Scandinavian Biogas 
Fuels International AB för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispo-
sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen gran-
skat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även gran-
skat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på 
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovis-
ningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

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

Uppsala den 23 april 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Leonard Daun
Auktoriserad revisor, Huvudansvarig revisor

Karl Norstedt
Auktoriserad Revisor
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Energibärare definieras som ett ämne eller en fysikalisk 
process som används för att lagra eller transportera energi, 
exempel är el, vätgas, etanol, bensin och metan. 

Energikälla definieras som en naturtillgång eller ett natur-
fenomen som kan omvandlas till energiformerna ljus, rörelse 
och värme. Man skiljer på lagrade (fossila) och flödande  
(förnybara) energikällor. Exempel på lagrade energikällor 
är olja, naturgas och stenkol medan biomassa, vattenkraft, 
vindkraft och solenergi är exempel på flödande (förnybara) 
energikällor. 

Fordonsbränsle: Energibärare som används som drivmedel 
i fordon. Den i biogasprocessen producerade rågasen måste 
renas och uppgraderas till 97±1% metan för att få definieras 
och säljas som fordonsbränsle. 

Förbehandling vid biogasproduktion: Organiskt  
material som ska rötas (brytas ned) i en biogasprocess  
behöver i vissa fall förbehandlas. Syftet med förbehandlingen 
är att öka materialets totala biogaspotential (dvs. den mängd 
biogas som kan utvinnas ur materialet) och/eller att öka  
hastigheten på nedbrytningen. Förbehandlingen kan vara 
termisk, kemisk eller mekanisk, kombinationer av en eller flera 
metoder kan också användas. Behandlingen öppnar upp/slår 
sönder komplexa organiska molekyler och gör då dessa mer 
tillgängliga för de nedbrytande mikroorganismerna. 

Gasrening: Den producerade rågasen renas från vattenånga, 
svavelförening- ar och partiklar. Gasen kan sedan förädlas 
ytterligare genom att metan och koldioxid separeras. Biogas 
som fordonsbränsle måste innehålla 97±1% metan. 

Kryogen biogasuppgradering: Rågas som renats från 
vattenånga, svavelföreningar och partiklar kan uppgraderas  
till fordonsbränslekvalitet genom kylning. Man utnyttjar då  
att metan och koldioxid har olika kondenseringstemperatur  
(där gas övergår till vätska). Koldioxid kondenserar vid -79°C 
och atmosfärstryck medan metan vid atmosfärstryck måste 
kylas till -161°C för att övergå i flytande form. 

Metan är en luktfri gas med ett högt energiinnehåll (~10 kWh 
per normalku- bikmeter). Metan (CH4) är den enklaste kol-
väteföreningen och består av en kolatom och fyra väteatomer. 

Naturgas är en lagrad (fossil) gasblandning som består av 
metan till ca 90 procent. 

Normalkubikmeter i förhållande till liter: En normal-
kubikmeter biogas uppgraderad till fordonsbränsle  
(97 % metan och 3 % CO2) innehåller lika mycket energi  
som 1,1 liter bensin. 

Organiskt avfall: Avfall från växter och djur.

Substrat: Organiskt material som rötas i en biogasprocess. 

Rågas: Gas som bildas i en biogasprocess, rågasen inne-
håller främst metan och koldioxid men även svavelföreningar, 
vattenånga, partiklar mm. 

Rötkammare: Gastät behållare för rötning av organiskt 
material.

Rötrest är den del av det organiska materialet/substratet 
som inte omvandlats till biogas utan kvarstår i fast/flytande 
form. 

Samrötning: Rötning av flera olika substrat i en process. 

Vattenskrubberteknik är vanlig för separation av metan 
och koldioxid. Man utnyttjar här att koldioxid är mer lättlösligt 
i vatten än metan. 

Växthusgaser är gaser som har förmåga hålla kvar den 
IR-strålning som reflekteras från jorden i atmosfären (växthus-
effekten). Växthuseffekten är nödvändlig för livet på jorden 
(utan den hade jodens medeltemperatur varit runt –18 °C) 
men den förstärks nu genom att halterna växthusgaser i  
atmosfären ökar. Exempel på växthusgaser är koldioxid,  
metan, vattenånga och kväveoxider. 

Ordlista


